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Pioneiro campo terrestre de Carmópolis

ANP apressa venda de 
campos da Petrobras
Se não cumprir prazo, estatal pode perder ativos

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 

deu prazo à Petrobras até o fi-
nal deste semestre para concluir 
as negociações dos 54 campos 
de petróleo em terra e em águas 
rasas que compõem os polos de 
Recôncavo, Miranga, Remanso, 
Garoupa, Peroá-Cangoá, Merluza 
e Ceará Mar.

Além disso, fixou prazo até 31 
de dezembro para a venda dos 15 
campos dos polos de Carmópolis, 
Potiguar e Urucu (que não tiveram 
sucesso na primeira fase do desin-
vestimento da estatal). Caso a Pe-
trobras não consiga vender esses 
campos no prazo determinado, a 
ANP pode “iniciar o processo de 
extinção contratual para os cam-
pos sem produção caso conclua 
que não houve evolução do pro-
cesso”. A informação é da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP).

“Isso é uma perversidade. O 
problema não é porque os campos 
estão maduros ou têm baixa pro-
dução, o que está em jogo é uma 
decisão governamental de vender 
a qualquer custo. Mesmo que o 
campo de Candeias, na Bahia, por 
exemplo, tivesse o custo de extra-
ção de US$ 1, e o barril estivesse 
sendo vendido a US$ 40, mesmo 
assim, o campo de Candeias seria 
vendido”, analisa o diretor de Co-
municação do Sindipetro Bahia, 
Radiovaldo Costa.

Para o Coordenador do Sindi-
petro Bahia, Jairo Batista, o que 
está em jogo não é a lucratividade. 

“O objetivo é entregar o patrimô-
nio público e enfraquecer uma das 
mais importantes empresas públi-
cas para privilegiar o capital priva-
do e em especial o capital interna-
cional. É um projeto de governo, 
de Bolsonaro e Guedes. Com esse 
tipo de decisão politica do gover-
no federal, que não é econômica, 
financeira e muito menos técnica, 
como podemos acreditar no slo-
gan ‘Brasil acima de tudo’?”, inda-
ga Batista.

De acordo com dados da ANP, 
até o momento, dos 183 campos 

de terra e águas rasas colocados 
no processo de desinvestimento 
original, 100 (55%) foram con-
cluídos, 54 (29%) campos en-
contram-se em fase avançada de 
negociação com manifestações 
das empresas, 15 (8%) não tive-
ram sucesso e foram incluídos em 
novos polos do projeto de desin-
vestimento da Petrobras, distribu-
ídos entre os Polos Carmópolis, 
Potiguar e Urucu, e 14 (8%) estão 
em processo de devolução (análi-
se para o descomissionamento ou 
inclusão na Oferta Permanente).

Senador propõe prorrogação do estado 
de calamidade até final de junho

Carteira total 
de crédito
deve crescer 
7% em 2021

A carteira total de crédito, já 
num processo de normalização 
da demanda, deve crescer 7% em 
2021 na comparação com 2020, 
segundo expectativa dos bancos. 
É o que mostra a última edição 
da Pesquisa de Economia Bancá-
ria realizada entre 17 e 21 de de-
zembro pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban). O estudo 
mostra revisão para cima das pro-
jeções em relação ao levantamento 
anterior, realizado em novembro, 
cuja estimativa era de crescimento 
de 6,8% no ano.

A expansão do crédito em 2021 
será liderada pelo segmento livre 
de crédito, que deve registrar cres-
cimento na faixa de 9,6%, com 
9,9% para pessoas físicas e 9,2% 
nas concessões para as empresas. 
Este crescimento acontecerá em 
cima de uma base já bem elevada 
por conta do forte desempenho 
do crédito em 2020, em especial 
no segmento de pessoas jurídicas.

PróGenéricos 
também vai à 
justiça barrar 
alta de ICMS

A Associação Brasileira das In-
dústrias de Medicamentos Gené-
ricos (PróGenéricos) foi admitida, 
como amicus curiae, na ação movida 
pelo Sindusfarma que questiona o 
decreto do governador João Dó-
ria que elevou de 12% para 13,3% 
a alíquota do ICMS sobre os ge-
néricos em São Paulo e eliminou 
o subsídio aos medicamentos on-
cológicos, que passarão a recolher 
18% de ICMS a partir deste mês.

A ação questiona a legalida-
de das alterações tributárias pro-
movidas por meio de decreto. O 
aumento de alíquotas do ICMS, 
segundo a ação, só poderia ter 
sido realizado por meio de lei es-
pecífica aprovada pela Assembleia 
Legislativa.

Segundo dados do IQVIA, ins-
tituto que monitora o varejo far-
macêutico no país, 41,1% dos me-
dicamentos consumidos em São 
Paulo são genéricos. “O aumento 
da carga vai afetar diretamente os 
consumidores, já fragilizados pela 
pandemia e pelo desemprego”, 
diz Telma Salles, presidente da 
PróGenéricos.

A Lei 17.293 foi aprovada em 
outubro e autoriza o Governo de 
São Paulo a aumentar alíquotas do 
ICMS por meio decreto. Como 
amicus curiae, a PróGenéricos atua-
rá como assistente interessada no 
processo.

Segundo a executiva, o aumento 
de alíquota terá quer ser repassado 
aos consumidores. “As indústrias 
já estão pressionadas pelo aumen-
to do dólar, aumento das matérias 
primas e não conseguirão absor-
ver mais este impacto de custos”.

Ministério 
põe culpa no 
Congresso por 
calote nos Brics

O Brasil deu um calote em uma 
parcela de US$ 292 milhões para 
aporte de capital no Novo Banco 
de Desenvolvimento, o Banco do 
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul). Em nota emitida 
na noite desta terça-feira, o Minis-
tério da Economia informou que, 
ao longo do segundo semestre 
de 2020, tentou remanejar verbas 
com o Congresso Nacional, mas 
os parlamentares repassaram os 
recursos a outros ministérios.

Sem o pagamento da parcela, 
o governo brasileiro tornou-se 
inadimplente com o NDB (sigla 
do banco em inglês). Por deter-
minação contratual, a instituição 
financeira terá de comunicar a si-
tuação às agências de classificação 
de risco, aos parceiros internacio-
nais e aos detentores de títulos do 
banco, informa a Agência Brasil.

Para poder fazer o pagamento, 
segundo o Ministério da Econo-
mia, o governo precisa de auto-
rização do Congresso, que está 
de recesso. A penúltima parcela 
de aporte de capital para o NDB 
corresponde a US$ 350 milhões, 
dos quais o Brasil pagou US$ 58,3 
milhões em novembro.

Se aprovada, renda emergencial poderá voltar a ser paga

O estado de calamidade 
em decorrência da crise 
provocada pela pande-

mia do coronavírus se encerrou 
em 31 de dezembro, conforme 
previsto no Decreto Legislati-
vo 6/2020. O senador Weverton 
(PDT-MA), no entanto, acaba de 
apresentar um novo projeto es-
tendendo o estado de calamidade 
até 30 de junho (PDL 1/2021).

Para o senador, é notório que 
as circunstâncias que motivaram 
a edição do primeiro decreto não 

só perduram, como se agravaram, 
e “ameaçam se verticalizar ainda 
mais no decorrer de 2021, consi-
derando, inclusive, a probabilidade 
de novas ondas de infecções por 
covid-19, com acentuado impac-
to na saúde pública e, em última 
análise, no cenário econômico do 
país”, afirmou à Agência Senado.

O senador pedetista destaca a 
importância do estado de calami-
dade por permitir maior poder de 
investimento por parte do poder 
público, sem os riscos jurídicos 

previstos em lei. Weverton diz 
que o estrito cumprimento do re-
sultado fiscal, conforme previsto 
na legislação, “seria temerário ou 
manifestamente proibitivo, com 
riscos de paralisação da máquina 
pública, num momento em que 
mais se pode precisar dela”.

De acordo com o senador, o 
texto vai permitir gastos na área de 
saúde para comprar a vacina contra 
o coronavírus, por exemplo, e até 
possibilitar a prorrogação do auxí-
lio emergencial de R$ 600.

Marco Vieira/Ag. Petrobras
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Nacional-trabalhismo: Getúlio, Perón e Trotsky
Por Beto Almeida

Em 1938, Leon Trotsky, 
então asilado no México 
– pois fora o presidente 

Lázaro Cárdenas, nacionalista re-
volucionário, o único que se dis-
pôs a recebê-lo com a dignidade 
que o fundador do Exército Ver-
melho merecia – recomendou aos 
revolucionários o apoio ao presi-
dente do Brasil, Getúlio Vargas. 
Aliás, Trotsky reconhecia tanto 
em Getúlio como em Cárdenas 
uma espécie de bonapartismo 
“sui generis”, com potencial re-
volucionário por cumprirem parte 
do programa histórico da classe 
trabalhadora. 

Com Cárdenas, Trotsky com-
provava na prática, com o asilo 
oficial a um homem perseguido 
em todo o mundo, o que signifi-
cava este “potencial revolucioná-
rio”. Cárdenas estava estatizando 
o petróleo, montando a Pemex, 
estatizando as ferrovias, avançan-
do em uma verdadeira revolução 
educacional, levando adiante a 
reforma agrária, ampliando os 
direitos dos trabalhadores e, ex-
cepcionalmente importante para a 
época, apoiando a Revolução Es-
panhola.

No mesmo ano, observando que 
os EUA não enviaram tropas para 
sufocar a nacionalização do petró-
leo mexicano, como pediram as 
companhias petroleiras contra Cár-
denas, Getúlio Vargas, uma águia 
na avaliação da geopolítica mundial, 
percebeu que as relações de forças 
também lhe permitiam dar um pas-
so a mais e também nacionalizou o 
petróleo, em 1938, antes mesmo de 
montar a Petrobras.

Tal como Cárdenas, Getulio já 
havia realizado, desde a chegada 
ao poder, em outubro de 1930, à 
frente de uma revolução marcada 
por uma unidade cívico-militar ar-
mada – que reagia à escandalosa 
fraude eleitoral –  um conjunto de 
medidas estruturantes. A primeira 
delas, a anistia aos presos políti-
cos, inclusive aos líderes rebeldes 
da Coluna, incluindo Prestes, a 
quem, aliás, convidara para ser o 
chefe militar da Revolução de 30, 
convite inicialmente aceito, mas 
depois recusado, sob influência 
dos stalinistas com quem se en-
contrara em Buenos Aires, onde 
fora comprar armas, a pedido de 
Getúlio, para armar o processo 
revolucionário. Todos os líderes 
da Coluna aderiram à Revolução 
liderada por Vargas, exceto Pres-
tes; se tornaram importantes diri-
gentes do governo revolucionário.

Entre as medidas estruturantes 
de Getúlio, que levaram àquela re-
comendação de Leon Trotsky em 
1938, estavam, também, a criação 
do Ministério do Trabalho, para 
montar um sistema de proteção 
aos trabalhadores, e o Ministério 

da Educação, com forte impulso 
à educação pública, o que levou 
Vargas a ser hostilizado pela Igre-
ja Católica.

Desde o início, o nacional-tra-
balhismo de Getúlio, uma espé-
cie de reflexo indireto, modulado 
por raízes próprios nacionais, dos 
impulsos transformadores que 
vinham do mundo, deu ênfase à 
construção de direitos para os tra-
balhadores. A começar pela jorna-
da de 8 horas, o descanso semanal 
remunerado, o direito de férias 
anuais remuneradas, o fim dos 
castigos físicos aos trabalhadores 
etc.

Ao mesmo tempo, Getúlio im-
pulsionava a democratização da 
sociedade criando o voto secreto, 
o direito ao voto feminino (em 
1932 no Brasil do “fascista” Var-
gas, e só em 1946 na “revolucio-
nária” França). Para tal, convoca 
uma Assembleia Constituinte, em 
cuja eleição organizou a participa-
ção da bancada de trabalhadores, 
eleitos nos sindicatos, para que a 
voz dos operários se fizesse ouvir 
na elaboração da nova Constitui-
ção.

E nesta Constituição, Getúlio 
propôs e conseguiu que se apro-
vasse a nacionalização progressiva 
dos bancos, a criação do monopó-
lio estatal do seguro e resseguro e 
a criação de um banco estatal es-
pecífico, além do salário mínimo 
e a nacionalização do subsolo, o 
código de minas.

As medidas antiimperialistas lo-
go se expressam: Getúlio, por de-
creto presidencial, cancela todas 
as concessões que o Estado do 
Amazonas havia feito ao Grupo 
Standard Oil, da família Rockfel-
ler, retalhando o território em 6 
partes para exploração petroleira, 
sem controle da União. Getúlio 
acaba com a farra entreguista!

Uma das mais importantes me-
didas implementadas pelo gover-
no de Getúlio, a partir de 1932, 
foi a Auditoria da Divida Externa, 
precedida da suspensão do seu pa-
gamento, enquanto eram exami-
nados os títulos da dívida, muitos 
deles inexistentes, ou falsos, ou 
leoninos.

Todas estas mudanças estavam 
em curso quando, em 1935, o stali-
nismo empreende uma tentativa de 
derrubar Getúlio Vargas a partir de 
uma rebelião militar, sem participa-
ção popular, na qual estava previs-
ta até a possibilidade de eliminação 
física do presidente da República 
legalmente eleito pela Assembleia 
Constituinte. Getúlio consegue 
evitar, com empenho pessoal, a 
execução dos rebeldes derrotados 
da Praia Vermelha, no Rio, e im-
pede a adoção da pena de morte 
que visava especialmente Prestes. 
Mas a indústria do anticomunismo 
havia ganho um impulso histérico, 
até hoje pagamos por ele.

A incompreensão do stalinis-
mo com o nacional-trabalhismo 
de Getúlio também se expressou 
no sectarismo dos comunistas 
mexicanos contra Cárdenas: com-
preenderam a natureza nacional 
trabalhista do governo mexicano.

Em 1938, Trotsky admitiu a 
possibilidade de uma guerra entre 
Inglaterra e Brasil – nesta época, 
Getúlio Vargas levava adiante a 
Auditoria da Dívida, e os princi-
pais credores eram bancos ingle-
ses – e, diante da incompreensão 
seja do democratismo e do sta-
linismo, ante um mundo que se 
preparava para a guerra global, de-
clarou: “Numa guerra entre Brasil 
e Inglaterra, estarei com o ‘fascis-
ta’ Getúlio contra o ‘democrático’ 
imperialismo inglês.”

Não foi esta a medida utilizada 
pelo stalinismo, que considerou 
prioritário e até justo derrubar o 
governo de Vargas, que realizava 
a Auditoria da Dívida, naciona-
lizava os bancos, criava o salário 
mínimo e expandia os direitos 
dos trabalhadores e das mulheres. 
Não são, portanto, questões me-
nores e mesquinhas que opuseram 
Trotsky e Stalin, como podem 
bem meditar  nacional trabalhistas 
brasileiros, medindo os efeitos da 
política de um e de outro no terre-
no concreto da política local.

O peronismo sempre 
ampliou direitos

Agora, que vem da Argentina a 
notícia de um grande avanço so-
cial humanitária, que vai preservar 
vidas, defender as famílias mais 
pobres, as crianças mais pobres 
serão salvas da pena de morte da 
desnutrição capitalista, pode-se 
também medir a importância da 
variante do nacional trabalhismo 
portenho, o justicialismo peronis-
ta, que, por meio de um governo 
com apoio dos sindicatos, da ju-
ventude, das cooperativas, da in-
telectualidade, legaliza o direito à 
interrupção da gravidez e a Lei 
dos Mil Dias, pela qual, mulheres 
vulneráveis recebem ajuda finan-
ceira do estado por este período, 
atacando de frente a mazela da 
mortalidade infantil.

Contextualizando a decisão do 
Congresso argentino, para evitar 
interpretações estreitas e identi-
tárias, a jornalista argentina An-
drea Holgado, em programa das 
TVs comunitárias do Rio, Brasília, 
Curitiba e BH, lembrou que “o 
peronismo sempre ampliou direi-
tos”, invocando o papel histórico 
de Evita Perón como alma funda-
mental da organização das mulhe-
res como lutadores da transfor-
mação global, e do protagonismo 
dos trabalhadores organizados, 
chegando ao ponto de armar a 
CGT “para que os trabalhadores 
façam sua autodefesa contra os 

golpes dos inimigos da pátria”, 
como disse a um perplexo Peron.

E lhe disse mais: “Se não armar 
os trabalhadores, você será a pri-
meira vítima deste golpe!” Pro-
fecia desgraçadamente cumprida 
em 1955, mas, desgraça maior, 
com o Partido Comunista argen-
tino, revelando uma vez mais o 
sentimento de propriedade da his-
tória do stalinismo, estava ao lado 
da Embaixada dos EUA, dos gol-
pistas, da oligarquia.

Graças ao antidogmatismo de 
Fidel Castro, a Revolução Cuba-
na empreendeu práticas políticas 
lógicas e inteligentes em relação 
ao nacional-trabalhismo latino-
-americano, em qualquer variante 
em que ele se expressou como 
movimento popular.

Assim foi quando Cuba estabele-
ceu intensa cooperação com a Re-
volução Inca do general Velasco Al-
varado, que nacionalizou o petróleo, 
nacionalizou os meios de comuni-
cação, realizou a reforma agrária, 
fez programas educacionais impor-
tantes, com a participação dos bra-
sileiros Darcy Ribeiro e Teothonio 
dos Santos, mas, mesmo assim, foi 
tratado pelos stalinistas peruanos de 
“gorila golpista”.

Esta incompreensão do stalinis-
mo se expressou também contra o 
general Omar Torrijos e o general 
Juan José Torres, nacionalistas e 
revolucionários. No caso da Re-
volução Sandinista ocorreu algo 
parecido ao que já havia ocorri-
do antes na Revolução Cubana: 
a incompreensão dos comunistas 
ante o processo revolucionário ao 
seu início.

Com Hugo Chavez e a Revolu-
ção Bolivariana, os comunistas se 
dividiram, mas o líder venezuela-
no, ao se referir ao sectarismo dos 
comunistas em relação ao proces-
so de transformação, declarou: 
“Os comunistas não me reconhe-
cem como líder”, mas os milhões 
e milhões de venezuelanos sim, 
pois não padecem do “nefasto 
sentimento de propriedade da his-
tória”.

Não tem sido simples nem fácil 
esta revisão dos stalinistas em re-
lação ao papel transformador do 
nacional-trabalhismo latino-ame-
ricano. No caso brasileiro, depois 
de vários erros graves em relação 
a Getúlio Vargas, inclusive, em 
agosto de 1954, quando pedia sua 
renúncia em coro com a direita 
golpista, Prestes termina seus dias 
de militante honrado como Pre-
sidente de Honra de um partido 
defensor da herança de Vargas, o 
PDT. Mas, além do gesto, nada 
escreveu ou declarou reconhecen-
do seus erros anteriores contra o 
nacional-trabalhismo.

E, mais recentemente, Lula, 23 
dias antes de ser preso, em 2018, 
foi pessoalmente ao Mausoléu de 
Vargas, uma obra arquitetônica 

monumental de autoria do comu-
nista Oscar Niemeyer, para ho-
menagear os líderes do nacional-
-trabalhismo brasileiro, Getúlio, 
Jango e Brizola, lá sepultados.

O importante discurso de Lula 
diante do Mausoleu, transmitido 
pela Telesur, não repercutiu o es-
perado dentro e fora do PT. Na 
grande de mídia, era previsível, 
visto que esta ainda insiste em se-
pultar Vargas todos os dias, com 
seu entreguismo privateiro.

Dentro do PT, afora o discurso 
de Lula revisando antigos conceitos 
sectários em relação ao nacional-
-trabalhismo e algumas entrevistas 
lúcidas de José Dirceu, reconhe-
cendo o papel da Era Vargas e até 
mesmo o nacionalismo de Ernes-
to Geisel, um tenentista varguista, 
o debate não se realizou. Mesmo 
quando no último Congresso do 
PT de que participou, Marco Au-
rélio Garcia reivindicou que o PT 
também se considerasse filho do 
nacional desenvolvimentismo.

Agora já é mais frequente que 
dirigentes petistas reconheçam aqui 
acolá a importância da Era Vargas 
e do nacional-trabalhismo. Mas não 
será uma conduta insuficiente dian-
te de um nacional-trabalhismo que 
construiu praticamente tudo o que 
ainda há de estruturante no Brasil 
Moderno? Das empresas estatais às 
leis trabalhistas, sem deixar de lem-
brar que a CLT foi hostilizada por 
30 anos pela CUT, pelo PT e pelo 
próprio Lula?

O que se reivindica aqui é um 
debate sincero perante a história. 
O nacional-trabalhismo transfor-
mou o Brasil, de um país agrário 
que era antes da Revolução de 
1930, a um país industrializado e 
com direitos laborais e previden-
ciários, uma das maiores econo-
mias do mundo.

Vários governos que vieram 
após a Constituição de 1988 se 
empenharam em destruir a Era 
Vargas, como foram o de Collor, 
Itamar, Fernando Henrique Car-
doso – com um freio nas privati-
zações durante os governos Lula 
e Dilma, mas sem revisar qual-
quer das privatizações criminosas 
realizadas antes – uma privataria 
demolidora que se retoma com 
Michel Temer e agora, novamen-
te, com mais um anti Vargas, Bol-
sonaro.

Este debate carece de ser feito 
para que se realize, novamente, o 
encontro entre o programa nacio-
nal-trabalhista com o povo orga-
nizado, sem o que dificilmente o 
Brasil logrará ter força organizada 
para vencer os sucessivos golpes 
imperialistas que pretendem des-
truir e estraçalhar o Brasil em pe-
daços, rapinando suas riquezas e 
escravizando novamente, sob for-
mas modernas, o seu povo.

Beto Almeida é jornalista.
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México proíbe glifosato  
e milho transgênico

O México pretende eliminar o uso de glifosato no ter-
ritório asteca, bem como o uso de milho transgêni-

co. Decreto neste sentido foi publicado no Diário Oficial 
no último dia de 2020. No prazo de três anos, o uso do 
agrotóxico e do grão transgênico será banido, informa a 
Telesur.

O governo do presidente Andrés Manuel López Ob-
rador pretende proteger a diversidade genética no país. 
As evidências científicas levam a crer que o milho é uma 
planta de origem mexicana, já que a sua domesticação 
começou de 7.500 a 12.000 anos atrás na área central do 
México, de acordo com estudo da Universidade de Utah 
(EUA).

Organizações da sociedade civil, como o Greenpeace 
México, comemoraram a publicação do decreto, conside-
rando que este é um passo muito importante na direção 
certa para avançar para a agricultura orgânica, que con-
sidera essencial para a produção de alimentos saudáveis e 
para gozar de soberania e autossuficiência alimentar.

A Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer 
(Iarc), parte da OMS, concluiu que o glifosato era “pro-
vavelmente cancerígeno” para humanos. Porém a EPA 
(agência de proteção ambiental dos EUA) garante que 
o herbicida é seguro quando usado corretamente. A 
Comissão Europeia autorizou o uso até 2022. No Brasil, o 
glifosato também é permitido, mas está sob reavaliação.

É a vacina,...

A economista Pollyanna Gondin, doutora em Políticas 
Públicas e professora do Centro Universitário Interna-
cional Uninter, não menospreza as consequências da 
pandemia nos índices econômicos que podem ser alcan-
çados no ano que se inicia. “2021 ainda é muito incerto e 
de difícil previsibilidade, porque vai depender, em grande 
medida, dos rumos tomados pela pandemia e da atuação 
do governo em seu enfrentamento, tanto na garantia 
de aporte financeiro à população quanto à liberação da 
vacina”, opina.

Entre as implicações catalisadas pela pandemia em 
2020, a economista enumera a alta taxa de desemprego, 
inflação acima da meta fiscal e o câmbio desvalorizado. 
Para ela, o que há de mais encorajador atualmente é a taxa 
Selic a 2%.

Pollyanna diz não enxergar garantias de recuperação 
se não houver atenção das autoridades para o básico: “O 
Brasil precisa de um plano de ação contra a pandemia e 
um plano eficiente de vacinação da população”, finaliza.

Janeleiros municipais

Um dos primeiros atos do prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, foi demitir os funcionários comissionados 
que integravam o grupo chamado de Guardiões do Criv-
ella, que iam para portas de hospitais tentar impedir que 
pacientes expusessem queixas aos jornalistas.

O percentual de comissionados nas administrações 
mostra grave distorção no serviço público: nos municípios 
era de 7,57% (dados de 2015, Ipea), o dobro do percen-
tual nos estados, de 3,77% (2014), e no serviço federal, de 
3,74% (2014).

Ninguém segura

O crescimento no Governo Bolsonaro não para: o 
número de famílias inscritas no Cadastro Único em situa-
ção de extrema pobreza é 1,3 milhão maior que ao final 
do Governo Temer. São cerca de 3,7 milhões de pessoas, 
levando o total de brasileiros na miséria (renda mensal 
abaixo de R$ 89 por pessoa) a 39,9 milhões.

O número vai engrossar com o fim da renda emergencial.

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMP)
Canoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 08.543.594/
0001-99, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente da Cidade – SMAC, através do processo nº 14/200.012/2020, a Li-
cença Municipal Prévia (LMP) nº 1348/2020, válida até 28/12/2024, para
construção de grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida
Rosauro Estelita (Magistrado), Lote 2 do PAL 49.301 – Barra da Tijuca – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMI)
Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções, CNPJ 33.342.023/0001-
33, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da
Cidade – SMAC, através do processo nº 14/200.148/2009, a renovação
da Licença Municipal de Instalação (LMI) nº 1742/2016, para construção
de centro comercial composto por shopping-center e torres situado na
Avenida N-s, PAA 10292/PAL 38883, 135 – Barra da Tijuca – RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio de
Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto Social da Entida-
de, convoca sua diretoria executiva, para reunião, a ser realizada em sua
sede social, na Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 929 – centro – Rio de
Janeiro – RJ, no dia 08 de janeiro de 2021, às 10:00 h em primeira convoca-
ção e às 10:30 h, em segunda e última convocação, para tratar do seguinte
ponto de pauta: 1º - Substituição de Membros da Diretoria, tendo em
vista o falecimento do diretor tesoureiro da entidade, o Sr. Waltair
Mendes Rodrigues. Rio de Janeiro/RJ., 05 de janeiro de 2021.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF: 09584935/0001-37 - NIRE 33300295127

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da LOGUM LOGÍSTICA S.A. 
(“Companhia” ou “Logum”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
sob a forma digital, conforme disposto na Instrução Normativa nº 79/2020 do 
DREI, no dia 21 de janeiro de 2021, às 10:00 horas (a “AGE”), a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias: i) recebimento da renúncia do Conselheiro Carlos 
Alberto Orzari ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração 
da Companhia; (ii) recebimento da renúncia do Conselheiro Alcides Eduardo 
Jacomassi ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) eleição de membro titular do Conselho de Administração por 
indicação da acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”). Para 
os fins legais, a AGE será formalmente realizada, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.  Será disponibilizada, conforme 
legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via teleconferência e 
aplicativo Microsoft Teams, que permite a identificação de acionistas, registro 
de manifestações, transmissão de documentos e apresentações bem como a 
gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados à Ordem do Dia 
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e serão encaminhados 
aos representantes legais devidamente capacitados, mediante solicitação.  
O acionista poderá ser representado na AGE por seu representante legal ou por 
procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da 
Companhia ou advogado. As pessoas que comparecerem à AGE deverão exibir 
documento hábil de identidade e documentos comprobatórios dos respectivos 
poderes (inclusive poderes para outorga de procurações, se for o caso). Rio de 
Janeiro, 6 de janeiro de 2021. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de 
Administração.

2021 não vai tirar a perda de 2020 
Banco Mundial prevê crescimento de 4% após recuo de 4,3% 

Depois de encolher 
4,3% em 2020, a 
economia global 

deve crescer 4% em 2021. 
A previsão foi divulgada 
nesta terça-feira pelo Ban-
co Mundial, mesmo já ten-
do alertado que o aumento 
das infecções por Covid-19 
e atrasos na distribuição 
das vacinas podem limitar 
a recuperação para apenas 
1,6% neste ano.

A previsão semestral do 
Banco Mundial mostrou que 
o colapso na atividade devido 
à pandemia do novo corona-
vírus foi ligeiramente menos 
grave do que o previsto an-
teriormente, mas a recupe-
ração também estava mais 
moderada e ainda sujeita a 
consideráveis riscos negati-
vos. “A perspectiva de curto 
prazo permanece altamente 
incerta”, informou o Banco 
em comunicado, acrescen-
tando que. “um cenário ne-
gativo em que as infecções 
continuem a aumentar e o 
lançamento de uma vacina 
seja adiado pode limitar a 
expansão global a 1,6% em 
2021.”

Com o controle bem-

sucedido da pandemia e 
um processo de vacinação 
mais rápido, o crescimento 
global pode acelerar para 
quase 5%, disse o banco 
em seu último relatório de 
Perspectivas 

Econômicas Globais.
Mais de 85 milhões de 

pessoas foram infectadas pe-
lo novo coronavírus e quase 
1,85 milhão morreram desde 
que os primeiros casos foram 
identificados na China, em 
dezembro de 2019.

A pandemia deve ter efei-
tos adversos duradouros na 
economia global, agravando 
uma desaceleração já proje-
tada antes do início do surto, 
e o mundo pode enfrentar 
uma “década de decepções 
com o crescimento” a menos 
que reformas abrangentes se-
jam implementadas, ressalta 
o Banco Mundial.

Contrações mais superfi-
ciais nas economias avança-
das e uma recuperação mais 
robusta na China ajudaram 
a evitar um colapso maior 
na produção global geral, 
mas as interrupções foram 
mais agudas na maioria dos 
outros mercados emergen-

tes e economias em desen-
volvimento, disse o órgão.

China

O Produto Interno Bru-
to agregado de mercados 
emergentes e economias em 
desenvolvimento -incluindo 
a China - deve saltar 5% em 
2021, após uma contração de 
2,6% em 2020. A economia 
da China deve expandir 7,9% 
este ano, depois de subir 2% 
em 2020, destacou o banco. 
Excluindo a China, os mer-
cados emergentes e as eco-
nomias em desenvolvimen-
to devem apresentar alta de 
3,4% em 2021, após contra-
ção de 5% em 2020.

A renda per capita caiu 
em 90% dos mercados 
emergentes e economias 
em desenvolvimento, le-
vando milhões de volta à 
pobreza, com a redução da 
confiança do investidor, o 
aumento do desemprego e 
a perda de tempo de educa-
ção diminuindo as perspec-
tivas de redução da pobreza 
no futuro, disse o Banco.

A crise também desen-
cadeou aumento nos níveis 

de dívida entre os mercados 
emergentes e economias 
em desenvolvimento, com 
a dívida do governo saltan-
do 9 pontos percentuais do 
PIB, o maior ganho anual 
desde o final dos anos 1980.

“A comunidade global 
precisa agir rápida e vigoro-
samente para garantir que a 
última onda de dívida não 
termine com crises de dívi-
da”, disse o relatório, acres-
centando que as reduções 
nos níveis da dívida seriam 
a única maneira de alguns 
países voltarem à solvência.

O ressurgimento de infec-
ções paralisou uma recupera-
ção nascente nas economias 
avançadas no terceiro trimes-
tre, com a produção econô-
mica desses países agora de-
vendo subir 3,3% em 2021, 
em vez de 3,9% como inicial-
mente previsto, disse o órgão.

O Banco Mundial proje-
ta que o PIB dos EUA vai 
expandir 3,5% em 2021, 
depois de contração esti-
mada de 3,6% em 2020. A 
zona do euro deve registrar 
crescimento da produção 
de 3,6% este ano, depois de 
queda de 7,4% em 2020.

Vai ficar complicado morar
Aluguel com reajuste 23,13% e salário mínimo 5,22% 

O  O contrato de alu-
guel em andamento, com 
aniversário em mjaneiro 
emreajustempelo Índice 
Grtaç de Preços=Mercado 
(IGP-m) medido pela /
fundação Getulio Vargas, 
poderá ter,seu valor atua-
lizado em 23,14%.  Com 
a alta de 0,96% no mês de 
dezembro, fecha-se o com-
portamento dos preços no 
período de 12 meses com-
preendido entre janeiro de 
2020 e dezembro de 2020. 
Para,o próximo ano o sa-
lário mínimo está,sendo 
ajustado em 5,22%.

O IGP-M é eleito como 
um dos principais indica-
dores para reajustes con-
tratuais por ser divulgado 
ainda dentro do mês de 
referência. Para facilitar o 

cálculo do novo aluguel, o 
Sindicato da Habitação de 
São,Paulo (Secovi-SP ) di-
vulga mensalmente o fator 
de atualização, que, no ca-
so, é de 1,2314. Para atuali-
zar um aluguel de R$ 1.500 
que vigorou até dezembro 
de 2020, realiza-se a mul-
tiplicação de R$ 1.500 por 
1,2314, que resultará em R$ 
1.847,10 a ser pago no final 
do mês de janeiro ou início 
de fevereiro de 2021.

Segundo levantamen-
to da Datastore, intitulado 
Datastore Series, no último 
mês de dezembro, 13,4 mi-
lhões de famílias brasileiras 
disseram que pretendiam 
comprar um imóvel nos 
próximos 24 meses, o maior 
patamar registrado no sécu-
lo XXI.

“Já com 212 milhões 
de habitantes (segundo o 
IBGE), o Brasil atinge o 
maior patamar do século 
21 em famílias interessadas 
em adquirir imóveis, são 
13,4 milhões e o grande 
impulsionador, agora, é a 
retomada da atividade eco-
nômica e a geração consis-
tente dos empregos desde 
o mês de setembro até o 
fim do ano”, afirma Marcus 
Araujo, CEO e fundador da 
Datastore.

Segundo ele, “motivos 
não faltam para este cená-
rio: as famílias se manti-
veram em casa, gastando 
menos e acumulando pou-
pança. Além disso, a gera-
ção de empregos no último 
trimestre de 2020 e o suces-
so de vendas dos imóveis 

ao longo do ano também 
contribuíram para gerar a 
maior demanda dos últi-
mos 20 anos em quantidade 
de famílias interessadas em 
adquirir imóveis em 2021 
e 2022. A pandemia trouxe 
as pessoas para dentro do 
imóvel, a superexperiência 
trouxe novas necessidades, 
as despesas das famílias bai-
xaram, gerando reservas e 
muitas compras de imóveis. 
Os compradores de imóveis 
imediatos – aqueles que to-
mam a decisão em até 12 
meses – onde predominam 
investidores e compradores 
de imóveis na planta (lan-
çamentos), agora são 7,65 
milhões de famílias, prome-
tendo muitas vendas já pa-
ra o primeiro trimestre do 
próximo ano”.
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‘Black lives matter’; 
inclusive na  
Cidade de Deus

Vidas negras importam. Mesmo as da Cidade de 
Deus... Este recado bem poderia ser dirigido ao 

Comandante da PMERJ, ou ao vice-governador do 
Estado do RJ, no exercício da governadoria, ou a to-
dos os que aplaudem a política genocida do confronto 
entre forças policiais e a população desarmada, no 
combate ao tráfico e ao crime em geral.

Talvez não. Seria perda de tempo, a considerar que 
o assassinato de Marcelo Guimarães, 38 anos, quando 
na manhã do sábado, 2 de janeiro, na avenida Edgard 
Werneck, ao se dirigir para o trabalho, foi atingido por 
pela bala, que o matou.

O resto da história é total “deja vú”. A polícia diz 
que reagia a um ataque, testemunhas negam a versão 
da PMERJ, e espera-se pelo próximo assassinato 
resultante da miopia dos que têm a obrigação de 
propor e executar outras políticas públicas de segu-
rança. A do confronto já deu. Marcelo Guimarães, 
novo mártir da guerra aberta entre forças de segu-
rança (em nome de quem?) e a população.

Bilionários na pandemia

Quatro trimestres após o início da difusão da 
pandemia do coronavírus, apesar da nova mutação 
mais contagiosa do que as verificadas até aqui, após 
quase 85 milhões de infectados em todo o mundo 
(EUA, mais de 21 milhões de infectados; Índia, 
mais de 10 milhões; Brasil, mais de 7 milhões) entre 
vítimas fatais (EUA, mais de 353 mil óbitos; Brasil, 
mais de 196 mil; Índia, mais de 149 mil), há uma di-
mensão da vida humana em que a expansão foi tão 
intensa quanto a do vírus – a economia.

Fortunas foram alavancadas por impulsos especu-
lativos em bolsas, enquanto players, também chama-
dos de investidores, compraram ativos de empresas 
envolvidas no setor de saúde. A revista especializada 
Forbes, referência inevitável na matéria, encontrou 
50 novos bilionários no setor da saúde, em 2020. Os 
novos e mais notáveis são os cientistas por trás das 
vacinas de maior sucesso contra o coronavírus, uma 
desenvolvida pela Pfizer/BioNTech e a outra pela 
Moderna. Os CEOs das empresas viram o patrimônio 
líquido das companhias escalar neste período.

– Casal Uğur Şahin e Özlem Türeci (BioNTech 
CEO; patrimônio líquido de US$ 4,2 bilhões; país: 
Alemanha; desde janeiro de 2020, o patrimônio da 
empresa valorizou-se em 160%. Antes, Şahin e Türeci 
fundaram a empresa biofarmacêutica Ganymed Phar-
maceuticals, em 2001, que venderam para a Astellas 
Pharma, com sede no Japão, por cerca de US$ 460 
milhões em 2016);

– Stéphane Bancel (Moderna, PL: US$ 4,1 bilhões; 
país: França; ele possui cerca de 6% da Moderna e 
tinha cerca de 9% quando se tornou bilionário, em 
março, depois de vender mais de um milhão de ações, 
enquanto os ativos da empresa subiam mais de 550% 
desde o início do ano);

– Yuan Liping (PL: US$ 4,1 bilhões, país: Canadá; 
empresa: Shenzhen Kangtai Biological Products; 
após se divorciar de Du Weimin, bilionário e pres-
idente da empresa, em junho, Yuan Liping, instan-
taneamente, tornou-se a canadense mais rica de 
Shenzhen.);

– Hu Kun (PL: US$ 3,9 bilhões; país: China; em-
presa: Contec Medical Systems; ele abriu o capital da 
empresa na bolsa de valores de Shenzhen em agosto 
e possui quase metade das ações, que cresceram quase 
150% desde o IPO. A Contec obtém mais de 70% de 
sua receita do exterior e fabrica uma variedade de pro-
dutos médicos para hospitais, incluindo nebulizadores, 
estetoscópios e monitores de pressão arterial);

A relação original publicada pela revista Forbes, ainda 
que muito maior do que este resumo, permite concluir 
sobre o comportamento essencialmente especulativo 
dos que mudam de posição quando se abre um garim-
po, como ensejado pela Covid-19.

Empresa poderá solicitar financiamentos 
na fase de recuperação judicial

As vendas de veículos 
novos tiveram uma retra-
ção de 21,6% em 2020 na 
comparação com 2019, 
segundo balanço divulga-
do nesta terça-feira, em 
São Paulo, pela Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave). Foram em-
placados 3,16 milhões de 
veículos ao longo do ano 
passado, contra 4,03 mi-
lhões em 2019.

As vendas de automó-
veis tiveram queda de 
28,5% em 2020 na compa-
ração com o ano anterior. 
Foram comercializados 
1,61 milhão de carros no 
ano passado, enquanto em 
2019 as vendas chegaram 
a 2,26 milhões. Em de-
zembro, os emplacamen-
tos tiveram uma retração 
de 9,5% em relação ao 
mesmo período do ano 
anterior, com a venda de 
194,6 mil unidades.

Os caminhões regis-

traram uma retração de 
12,3% nas vendas acu-
muladas no ano passado. 
Foram emplacadas 89,2 
mil unidades no ano e 9,6 
mil em dezembro. O re-
sultado do último mês de 
2020 representa uma alta 
de 15,7% em relação a de-
zembro de 2019.

As vendas de motos 
também tiveram alta em 
dezembro, com o empla-
camento de 98,8 mil uni-
dades, aumento de 5% em 
comparação com o último 
mês de 2019. No acumu-
lado de 2020, entretanto, 
a comercialização de mo-
tocicletas teve queda de 
15% em relação ao ano 
anterior, com a comercia-
lização de 915,5 mil uni-
dades.

Os ônibus registraram 
queda nas vendas de 33% 
em 2020, com a comercia-
lização de 18,2 mil unida-
des ao longo do ano. Em 
dezembro a queda nos 

emplacamentos ficou em 
36,2%, totalizando 1,5 mil 
ônibus.

Por outro lado, dados 
da Federação Nacional 
das Associações dos Re-
vendedores de Veículos 
Automotores (Fenauto) 
mostram que as transações 
em dezembro aumentaram 
13,1% e que o segmento 
de veículos seminovos e 
usados fechou 2020 com 
um resultado satisfatório, 
apesar das dificuldades im-
postas pela Covid. Segun-
do a federação, a marca foi 
de 72,59 mil unidades de 
transferências diárias re-
gistradas em dezembro em 
todo o Brasil.

O relatório mostra que o 
volume de vendas em de-
zembro de 2020 foi 13,1% 
maior que o registrado em 
novembro, com 1,59 mi-
lhão de veículos comer-
cializados, um total 23,6% 
maior do que o mesmo 
mês de 2019.

O total acumulado do 
ano ficou negativo em 
12,1%, um resultado bem 
inferior às estimativas ini-
ciais feitas no começo da 
pandemia, que previam 
perdas maiores.

“Fazendo um balanço 
geral, considerando todas 
as dificuldades causadas 
pela pandemia, como o 
isolamento social, fecha-
mento do comércio e para-
lisação dos Detrans, ficou 
provado que nosso setor 
reagiu rápido e satisfato-
riamente. Embora o resul-
tado anual não tenha ficado 
dentro das expectativas do 
começo de 2020, o desem-
penho do segmento, a nos-
so ver, foi muito satisfató-
rio. Esperamos continuar 
com esses dados positivos 
nos próximos meses, em 
função dos novos hábitos e 
comportamentos dos con-
sumidores”, afirma o pre-
sidente da Fenauto, Ilídio 
dos Santos.

O governo federal 
sancionou, com 
vetos, a reformu-

lação da Lei de Falências 
( 14.112/20) publicada 
em 24 de dezembro. Fo-
ram vetados trechos so-
bre benefícios fiscais para 
empresas em recuperação 
judicial. Foi confirmada a 
possibilidade que o dono 
da empresa tome financia-
mentos na fase de recupe-
ração judicial, autorizada 
o parcelamento de dívidas 
tributárias federais; e a 
apresentação de plano de 
recuperação por credores.

As novas regras entrarão 
em vigor em 24 de janeiro 
de 2021. A lei é originada 
do Projeto de Lei 6229/05, 
aprovado pela Câmara em 
agosto do ano passado e 
pelo Senado Federal em 
novembro.

Na lista de vetos, o 
presidente, Jair Bolsona-
ro, vetou seis trechos da 
proposta, a maioria sobre 
benefícios fiscais para as 
empresas em recuperação 
judicial.

Foram vetadas a sus-

pensão de execuções tra-
balhistas durante a recupe-
ração judicial; isenção de 
impostos sobre o lucro da 
venda de bens; benefícios 
tributários na renegocia-
ção de dívidas de pessoa 
jurídica em recuperação 
judicial.

O presidente também 
vetou a inclusão das hi-
póteses de caso fortuito e 
força maior como causas 
excludentes da exigência 
da cobrança da Cédula 
de Produto Rural (CPR) 
na recuperação judicial; a 
previsão de recuperação 
judicial para cooperavas 
médicas; e a permissão 
de venda de bens livre de 
ônus em planos de recupe-
ração judiciais aprovados.

Esses pontos serão re-
discutidos pelo Congresso 
Nacional e os vetos pode-
rão ser derrubados com o 
voto da maioria das duas 
Casas.

Mudanças

A principal inovação 
da nova lei é a autoriza-

ção de empréstimos pa-
ra o empresário durante 
a recuperação judicial. 
Trata-se de um emprésti-
mo de risco, voltado pa-
ra empresas em crise que 
podem ser salvas de fa-
lência. O empréstimo de-
pende de autorização ju-
dicial e poderá ter como 
garantia bens pessoais do 
dono da empresa.

Se a falência for decre-
tada antes da liberação de 
todo o dinheiro do finan-
ciamento, o contrato será 
rescindido sem multas ou 
encargos. Esse financia-
mento poderá ser garantido 
com bens da empresa, como 
maquinários e prédios, por 
meio de alienação fiduciária 
ou mesmo na forma de ga-
rantia secundária. Se houver 
sobra de dinheiro na venda 
do bem, ela será usada para 
pagar o financiador.

O texto também au-
menta a possibilidade de 
parcelamentos das dívidas 
tributárias das empresas 
em recuperação judicial, 
que poderão ser divididas 
em até 120 prestações. E 

autoriza o parcelamento de 
novos débitos.

Plano de recuperação

Segundo a Agência Câma-
ra de Notícias, a possibilidade 
de que os credores apresen-
tem um plano de recuperação 
da empresa é outra novidade 
da lei, com o objetivo de re-
solver o impasse nas negocia-
ções entre as duas partes.

Na hipótese de o plano de 
recuperação judicial do de-
vedor ser rejeitado, a assem-
bleia poderá aprovar prazo de 
30 dias para a apresentação 
de um plano de recuperação, 
da empresa pelos credores.

A nova lei modifica 
diversos pontos da Lei 
11.101/2005, que regu-
la a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falên-
cia empresarial, e da Lei 
10.522/2002, que dispõe so-
bre o cadastro informativo 
dos créditos não quitados de 
órgãos e entidades federais. 
Também há mudanças na 
Lei 8.929/94, que institui a 
Cédula de Produto Rural e 
dá outras providências.

MPT recebe 93,7 mil denúncias em 2020

Vendas de veículos tiveram queda de 21,6% em 2020

O Ministério Público 
do Trabalho (MPT) rece-
beu 93,70 mil denúncias 
de violações de direitos 
em 2020. Desse total, 
36,01 mil (38%) eram 
referentes à covid-19. 
Assim, segundo o MPT, 
foram quase 100 denún-
cias por dia “decorrentes 
dos impactos do novo co-
ronavírus no mundo do 
trabalho”. Os dados ainda 
são preliminares, e de-
verão ser detalhados nos 
próximos dias. Entre as 
queixas, estão desrespei-
to a medidas de protocolo 

e fornecimento de equi-
pamentos de proteção.

Ainda de acordo com o 
Ministério Público, foram 
abertos mais de 22 mil in-
quéritos civis para apurar 
irregularidades trabalhis-
tas. E 9,81 mil (44%) eram 
sobre Covid.

Além disso, o MPT ba-
teu recorde em recomen-
dações: foram 21,09 mil 
no ano passado, ante ape-
nas 2,86 mil em 2020. A 
maior parte (63%) também 
tinha como foco a pande-
mia, “com medidas de pre-
venção e combate à doença 

voltadas a diferentes ca-
tegorias profissionais, nas 
13,48 mil recomendações 
enviadas aos empregado-
res”. Houve ainda 153,40 
mil despachos e 195,85 
mil notificações, ofícios e 
requisições.

“Esta atuação relacio-
nada à Covid-19 resultou 
também em 353 termos 
de ajustamento de conduta 
firmados e 407 ações civis 
públicas ajuizadas”, infor-
ma o MPT. A Procuradoria 
elaborou notas técnicas 
voltadas às atividades de 
professores e trabalhado-

res na saúde, além de home 
office, teleatendimento e 
serviços domésticos, entre 
outros.

O Ministério Público 
do Trabalho cita acordo 
firmado com a startup Ra-
ppi. A empresa de entrega 
via aplicativo “se compro-
meteu a adotar uma série 
de medidas destinadas à 
proteção dos entregadores 
contra a Covid-19, além 
de assistência financeira 
àqueles diagnosticados ou 
que apresentarem atestado 
que comprove a necessida-
de de isolamento social”.
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ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS COTISTAS DE VENTENA
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 68.581.073/0001-58
DATA, LOCAL E HORA: Aos quartoze dias do mês de dezembro do ano de
2020, na sede social da sociedade, situada na rua Jornalista Luiz Fernando
Miguel nº 72, Quadra 132A, CEP: 24.358-680, Camboinhas, município de
Niterói/RJ, as 10:00 (dez horas). PRESENÇA, CONVOCAÇÃO E ORDEM
DO DIA: Presente a totalidade dos sócios cotistas, representando 100,00
% (cem por cento) do capital social), sendo então, dispensadas as forma-
lidades de convocação e instalação, sendo sabido por todos os presentes
que a ordem do dia seria a REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, com a
desincorporação de imóveis do ativo permanente.MESA: Presidida pelo
sócio José Batista Ferreira, Secretariado pela sócia Anna Maria Araújo
Ferreira, escolhidos por unanimidade e aclamação. 1 - DELIBERAÇÕES:
Por unanimidade e aclamação, os sócios cotistas, aprovaram a redução
do capital social da sociedade, de R$ 1.760.000,00 (hum milhão setecen-
tos e sessenta mil reais), representados por 1.760.000 (um milhão sete-
centas e sessenta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma,
para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representados por 500.000
(quinhentos mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, da seguin-
te forma: 2 - Desincorporação do capital social, do imóvel situado à rua Dr.
Armando Lopes, Nº 20 – Loteamento Aruã, CEP: 24.370-110, no bairro de
Charitas, município de Niterói/RJ, imóvel esse registrado no ativo perma-
nente da sociedade pelo valor de R$ 928.000,00 ( novecentos e vinte oito
mil reais), neste ato doado ao sócio cotista, Fernando Cesar Araújo
Ferreira. 3 - Desincorporação do capital social, do imóvel designado pela
fração ideal de 0,001468, que corresponde ao apartamento 201, do bloco
13 – Edifício Capri, com direito ao uso de duas vagas na garagem, situado
do empreendimento “ OASIS RESORT DE MORAR”, situado na Avenida
Professor Florestan Fernandes, Nº 1.036, antigo caminho de do jaconé, no
local denominado de ‘JACONÉ, em Itaipú, no 2º distrito de Niterói, imóvel
esse registrado no ativo permanente da sociedade pelo valor de R$
155.204,01 ( cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e um
centavo), neste ato doado a sócia Roberta Celi Araújo Ferreira. 3.1 –
Desincorporação do capital social do imóvel designado pelo apartamento
401, do bloco 3, situado na rua Madre Maria Vitória Nº 1, designado como
Edifício Aruba, com direito a duas vagas de garagem do empreendimento
Residências Porto Caribe, na cidade de Niterói/RJ, zona urbana do 2º
subdistrito do 1º distrito deste município, e fração ideal de 15159/1334052,
do lote de nº 09 A2, da quadra 6, com frente para a rua Madre Maria Vitória,
antiga rua C, do Loteamento Parque Anchieta em Charitas, resultante do
remembramento dos lotes, de 9 a 19, cujas medidas características e
confrontações são as constantes da matrícula, 18429 do RGI da 1ª Cir-
cunscrição desta comarca, Cartório do 2º Ofício de Niterói, Registro de
Imóveis da 1ª Circunscrição, LV nº 864, Fls 013/014, ato nº 006, ano de
2009 no primeiro dia do mês de abril, Desincorporado pelo valor de R$
176.795,99 (cento e setenta e seis mi, setecentos e noventa e cinco reais
e noventa e nove centavos), de acordo com o valor registrado no ativo
permanente da sociedade, neste ato doado a sócia Roberta Celi Araújo
Ferreira. 4 – Nada mais havendo a tratar, e sem quaisquer dissidências
ou restrições, os sócios cotistas, resolveram encerrar a reunião, sendo
lavrada a presente ata, em concordância com Parágrafo Único, da Cláusu-
la XI do contrato social, que vai assinada por todos os presentes, repre-
sentando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA ARUJÁCOOP COOPERATIVA
DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A Diretora Presidente da ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, CNPJ 35.928.521/0001-12, NIRE nº 3540018920-7, Inscrição
Estadual nº 127.061.970.116, com sede na Rua Major Benjamin Franco, no
735, sala 10. Centro. Arujá/ SP. CEP 07400-590, convida a presença de
todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para
comparecer em sua sede no dia 17/01/2021 com primeira chamada as
14:00h, segunda chamada as 15:00h e terceira e última chamada as 16:00h,
para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2021
em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital
também será afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia
enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar,
votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos
constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas dos
órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2020; (2) O balanço e da
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso
exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício
2020 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos
componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2021/2022, e logo em
seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
2020, com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e saída
de associados; (3) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.

Guarulhos/SP, 05 de janeiro de 2021.
Fabiana Aparecida Fernandes, CPF 219.308.33806 - Diretora Presidente.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0001/2021/1º LEILÃO
Edital de Leilão Público nº 0002/2021/2º LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de
Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço
mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da EMGEA ou de propriedade da CAIXA,
discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público -
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de
31/12/2020 até 14/01/2021, no primeiro leilão, e de 20/01/2021
até 29/01/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas
Agências da CAIXA situadas em RIO DE JANEIRO, na Gerência
de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ situada na Rua
do Passeio, 38/40 Torre 3 7º andar Centro Rio de Janeiro/RJ no
horário de 10:00 às 16:00 horas e no escritório da Leiloeira MARIA
TERESA DIAS BRAME, situado na Travessa do Paço, 23 - Salas
1211/1212 - Centro - Rio de Janeiro/RJ (Site:
www.brameleiloes.com.br). O Edital estará disponível também
no site: www.caixa.gov.br). Os interessados que desejarem contar
com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-
se às Agências da CAIXA ou parceiro CCA (Correspondente Caixa
Aqui), em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1º
Leilão realizar-se-á no dia 14/01/2021, a partir das 11:00 horas,
somente on-line, através do site: www.brameleiloes.com.br,
mediante cadastro prévio do interessado, conforme o Edital.
Os lotes remanescentes, não vendidos no 1º Leilão, serão
ofertados no 2º Leilão no dia 29/01/2021 a partir das 11:00 horas,
somente on-line, através do site: www.brameleiloes.com.br,
mediante cadastro prévio do interessado, conforme o Edital.
Gerente de Filial da GILIE/RJ

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 NIRE: 33.3.0028405-2

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
10 DE DEZEMBRO DE 2020 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Com-
panhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 18 de janeiro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados 
em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 
2020. Marco Antônio Feres - Presidente do Conselho de Administração em 
Exercício. Instrução Geral: O Acionista que desejar ser representado por 
procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, 
na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data mar-
cada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.

Gigantes chinesas de carvão  
querem estabilizar oferta e preço

Sete dos principais 
grupos de produção 
de carvão da China 

pediram que o setor im-
pulsione a oferta e man-
tenha os preços dentro de 
um alcance razoável, pois a 
maior demanda interna pe-
los combustíveis aumenta a 
pressão no mercado à vista. 
Mais de 80% do abasteci-
mento de carvão da Chi-
na estão sob contratos de 
médio e longo prazo com 
os preços entre 540 iuanes 
(US$ 83) e 550 iuanes por 
tonelada.

Em uma iniciativa con-
junta levantada pela asso-
ciação nacional de carvão 
e pela associação de trans-
porte e distribuição de 
carvão, as sete abastece-
doras destacaram a neces-
sidade de assinar contratos 

de médio e longo prazo 
o mais cedo possível em 
2021, o que serve como 
um suporte para a estabi-
lidade de preços.

O China Energy Invest-
ment Group, China Na-
tional Coal Group Corpo-
ration, e cinco produtoras 
importantes nas províncias 
ricas em carvão no norte 
da China disseram que os 
esforços devem ser feitos 
para fortalecer garantias pa-
ra a oferta, garantir o forne-
cimento a principais regiões 
e implementar as medidas 
para estabilizar os preços 
formuladas pelo principal 
órgão de planejamento eco-
nômico do país.

Devido ao impacto da 
Covid-19 e às mudanças em 
demanda e oferta em 2020, 
os preços de carvão do pa-

ís registraram uma trajetória 
em forma de V. Um ciclo de 
queda de dois meses e meio 
começou em meados de fe-
vereiro, seguido por um pon-
to baixo no início de maio e 
um crescimento subsequente 
cerca de um mês depois. Os 
preços têm aumentado desde 
setembro de 2020.

Demanda

A demanda por carvão 
aumentou de forma notável 
no inverno devido às baixas 
temperaturas e à demanda 
robusta pelos setores de 
eletricidade, aço e materiais 
de construção.

As autoridades prome-
teram mais esforços para 
aumentar a oferta e ajustar 
a demanda para preços de 
carvão mais baixos.

A oferta de carvão será 
suficiente para satisfazer 
o crescimento da deman-
da durante a temporada de 
aquecimento no inverno, e 
a oferta e demanda no mer-
cado de carvão estão ge-
ralmente equilibradas com 
suprimento suficiente para 
este inverno e primavera, 
de acordo com a Comissão 
Nacional de Desenvolvi-
mento e Reforma, o mais 
alto órgão de planejamento 
econômico.

Os preços do carvão au-
mentaram no mercado à 
vista, mas as usinas de ele-
tricidade usam principal-
mente o material compra-
do sob contratos de médio 
e longo prazo, por isso, os 
preços que elas praticam es-
tão estáveis, de acordo com 
a comissão.

B3 tem recorde no total de 
contratos no segmento BM&F

Desaceleração da inflação 
pelo IPC-S em dezembro

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC-
S) de 31 de dezembro de 
2020 variou 1,07%, fican-
do 0,14 ponto percentual 
abaixo da taxa divulgada 
na última apuração, em 22 
de dezembro. Seis das sete 
capitais pesquisadas regis-
traram decréscimo em suas 
taxas de variação. Os dados 
foram divulgados hoje (5) 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV).

O IPC-S do Rio de Janeiro 
de 31 de dezembro de 2020 
variou 1,17%, ficando 0,08 
ponto percentual abaixo da 
taxa registrada na última di-
vulgação. Com este resulta-
do, o indicador acumulou alta 
de 5,19% no ano. O índice de 
São Paulo variou 0,89%, com 
0,14 ponto percentual abaixo 
da taxa registrada na última 
divulgação.

O indicador teve alta de 
5,09% em 2020. Em Belo 
Horizonte, o percentual foi 
1,22%, com 0,25 ponto per-
centual abaixo da taxa regis-
trada na última divulgação. 
Assim, o indicador acumu-
lou alta de 5,31% em 2020. 
Em Brasília, o índice variou 
0,52%, ficando 0,43 ponto 
percentual abaixo da taxa 

registrada na última divul-
gação. O indicador teve de 
4,43% no ano. O índice de 
Porto Alegre subiu 1,40%, 
com 0,07 ponto percentual 
acima da taxa registrada na 
última divulgação. Com este 
resultado, o indicador acu-
mulou alta de 5% no ano.

No Recife, o índice va-
riou 1,50%, ficando 0,12 
ponto percentual abaixo 
da taxa registrada na última 
divulgação. O indicador te-
ve alta de 6,93% no ano. O 
índice de Salvador variou 
1,03%, com 0,21 ponto 
percentual abaixo da taxa 
registrada na última divul-
gação. Com este resultado, 
o indicador acumulou alta 
de 5,08% no ano.

O IPC-S é um índice usa-
do pela FGV desde 2003 
que busca detectar mudan-
ças de curso na trajetória 
dos preços, permitindo mo-
nitorar a inflação. São apu-
rados os custos de produtos 
e serviços de alimentação, 
vestuário, saúde e cuidados 
pessoais, recreação e trans-
porte, entre outros. A pes-
quisa considera a média dos 
preços coletados nas quatro 
semanas anteriores à data 
de fechamento.

A B3 comunicou nes-
ta terça-feira que atingiu 
recorde histórico de con-
tratos realizados no seg-
mento BM&F (Bolsa de 
Mercadorias e Futuros), 
somando 41.156.099 con-
tratos. A marca anterior 
foi de 37.063.924, em 
02/01/2020. No Segmento 
BM&F, o investidor nego-
cia compromissos de com-
pra e venda de títulos que 
só serão liquidados em uma 
data futura específica.

A bolsa também divul-
gou a nova carteira do Ín-
dice Bovespa que vai vi-

gorar até 30 de abril 2021, 
com base no fechamento 
do pregão de 30 de dezem-
bro de 2020. A carteira do 
Ibovespa registra a entrada 
de Copel (CPLE6), Eneva 
(ENEV3), JHSF (JHSF3) 
e Unidas (LCAM3), totali-
zando 81 ativos de 78 em-
presas.

Os cinco ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição do índice fo-
ram: Vale ON (11,330%), 
Itauunibanco PN (6,868%), 
Petrobras PN (5,909%), B3 
ON (5,417%) e Bradesco 
PN (5,281%).

Equatorial Energia Piauí terá que explicar sobre blecaute

Filme de animação conta a história de Ozires Silva
Estreia na próxima sexta-

feira (8), o curta-metragem 
‘O voo do impossível’, uma 
animação idealizada e pro-
duzida pela Embraer em 
comemoração ao aniversá-
rio do engenheiro Ozires 
Silva, considerado um dos 
maiores ícones da indústria 

aeronáutica brasileira, que 
completaria nesta data 90 
anos de vida. 

Com duração de 14 mi-
nutos, a animação retrata a 
trajetória de vida de Ozires 
Silva desde a infância, ao 
lado do inseparável amigo 
Zico, até a carreira de ofi-

cial da aeronáutica, quando 
viu o sonho de poder fa-
bricar aviões se tornar rea-
lidade. No início da década 
de 1940, os dois garotos se 
reuniam em um banco de 
praça, na cidade de Bauru, 
Centro-Oeste paulista para 
conversar sobre aviação e 

tentar entender por que o 
país de Santos-Dumont não 
produzia seus próprios avi-
ões. A estratégia encontrada 
por eles para reverter aquela 
realidade foi estudar para se 
tornarem primeiro pilotos e 
depois procurar uma escola 
de engenharia aeronáutica.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) co-
brou da Equatorial Energia 
Piauí explicações sobre o 
blecaute que atingiu cerca de 
71 mil unidades consumido-
ras em Teresina e região na 
virada do ano entre os dias 
31/12/2020 e 3/1/2021. 

A agência deu prazo até 
o próximo dia 11 para que 
a distribuidora informe a 
quantidade de consumidores 
afetados, os equipamentos 
impactados da rede de distri-
buição, a quantidade de equi-
pes emergenciais disponibi-

lizadas para atendimento às 
ocorrências, a adequada co-
municação com os consumi-
dores, dentre outros pontos.

A Aneel informou que 
utilizará tais informações 
em processo de fiscalização 
específico para a apurar a 
conduta da Equatorial na 
ocorrência. Com a fiscali-
zação, a Agência busca ve-
rificar: as principais causas 
das interrupções; a eficiên-
cia na alocação de equipes e 
materiais pela Distribuido-
ra; a efetividade das ações 
para restabelecimento do 

sistema e a prestação de in-
formação aos consumido-
res. Segundo informações 
disponibilizadas até o mo-
mento pela Concessionária, 
o restabelecimento com-
pleto dos bairros atingidos 
ocorreu no dia 3, último 
domingo. Desde o início da 
ocorrência, a Aneel diz que 
acompanha as ações realiza-
das pela Equatorial Energia 
Piauí para o restabeleci-
mento do sistema.

Empresa de distribui-
ção de energia elétrica com 
atuação no estado do Piauí, 

com sede em Teresina, a 
Equatorial Energia Piauí 
(que tem capital fechado) 
é subsidiária da Equatorial 
Energia, após licitação que 
privatizou os ativos da con-
cessionária, anteriormente 
pertencentes à Eletrobras.

Já a Equatorial Energia 
tem capital aberto e é uma 
holding que controla as 
distribuidoras de energia 
Equatorial Energia Alago-
as, Cemar, Celpa e Cepisa. 
Além disso, tem importante 
participação no capital da 
Termoelétrica Geramar. 
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SILVIA PEREIRA 
ENTREVISTA

Primeiro ato do prefeito: Pediatria 24H

ENERGISA NOVA FRIBURGO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06 
NIRE: 33.3.001.4585-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Nova Friburgo - Distri-
buidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 01 de dezembro de 
2020, lavrada na forma de sumário: 1. Data, hora e local: Aos 01 dias do 
mês de dezembro de 2020, às 16h00, na sede da Companhia, localizada 
na Av. Euterpe Friburguense, nº 111, Cidade de Nova Friburgo, Estado do 
Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma do 
art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da única acio-
nista da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme 
se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: 
Presidente, Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, Sr. Guilherme Fiuza 
Muniz. 4. Deliberações: Pelo único acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1 
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de 
sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acio-
nistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2 
Em razão do exercício cumulativo do cargo de Diretor Técnico e Comercial 
pelo Diretor Presidente Eduardo Alves Mantovani, aprovado na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 21 de setembro de 2020, eleger o Sr. 
Fabio Lancelotti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 11844134-4, expedida pelo IFP/RJ. Inscrito no CPF/MF sob 
o nº 056.181.467-89, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, 
Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), 
Cataguases - MG, para o cargo de Diretor Técnico e Comercial da Com-
panhia, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 
29 de abril de 2020. 4.3 O Diretor eleito declara que (i) não está impedi-
do por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 
147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou 
inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que 
o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; 
conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76; consoante doc. 
que, numerado e autenticado pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 
4.4 Em razão das alterações acima deliberadas, consignar que a Diretoria 
da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros até 29 de 
abril de 2023, os Srs.: (i) Eduardo Alves Mantovani, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº M-290.460, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.859.996-72, re-
sidente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, 
com escritório na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cataguases - MG, para 
o cargo de Diretor-Presidente; (ii) Fabio Lancelotti, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da carteira de identidade nº 11844134-4, expedida pelo 
IFP/RJ. Inscrito no CPF/MF sob o nº 056.181.467-89, residente e domici-
liado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório 
na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cataguases - MG, para o cargo de 
Diretor Técnico e Comercial; (iii) Maurício Perez Botelho, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6, expe-
dida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00, residente 
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. 
Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de 
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores; (iv) Sr. José Marcos 
Chaves de Melo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 05884247-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 730.497.867-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janei-
ro, com escritório na Avenida Pasteur nº 110, 6º andar, Botafogo, para o 
cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (v) Daniele Araújo Salomão 
Castelo, brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identi-
dade nº 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, 
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, no cargo de Diretora de Gestão de Pesso-
as; (vi) Fernando Cezar Maia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 1021177, expedida pelo SSP/DF inscrito no CPF/
MF sob o nº 443.096.007-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, 
Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e 
Estratégia; e (vii) Gioreli de Sousa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF/MF sob nº 478.673.706-25, residente e domiciliado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 
110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, como Diretor sem designação 
específica. 5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Presidente: Mauricio Perez Botelho. Secretário: 
Guilherme Fiuza Muniz. Acionistas: Energisa S.A., representada por seus 
Diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez Botelho. Confere com o 
original que se encontra lavrado no Livro de Atas das Assembleias Gerais 
da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. Guilherme Fiuza 
Muniz - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: 
Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia S.A.. Certifico o arquiva-
mento em 30/12/2020 sob o nº 00003992446. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

VIVA RIO
CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONOMICOS DENOMINADA VIVA RIO. 
VIVA RIO, com sede sito à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP: 22.210-010, nos termos do art. 11 do seu Estatuto Social, devidamente 
representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. SEBASTIÃO 
CORREIA DOS SANTOS, CONVOCA, na forma do artigo 10º, alíneas “b” e “f” 
e parágrafo único do seu Estatuto Social, através do presente edital, todos os 
associados da Instituição para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada na sede da VIVA RIO, às 10hs30min, ao décimo quarto dia 
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, a critério dos associados, 
devido a pandemia por COVID-19 que assola a comunidade atualmente, 
ocorrer a participação via vídeo conferência, através do sistema Google 
Meet, por meio do URL da reunião: https://meet.google.com/dgm-cptd-qhs,  
para deliberação das seguintes matérias: a) Aprovação da Ordem do Dia;  
b) Destituição de Membro do Conselho de Administração; c) Eleição de Membro 
do Conselho de Administração; d) Aprovação de alterações do Estatuto Social;  
e) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2021. SEBASTIÃO CORREIA 
DOS SANTOS - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação) ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA . Tendo em vista não ter sido atingido o quórum de instalação 
previsto no Artigo 125 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) na Assembleia Geral 
Extraordinária convocada para o dia 05 de janeiro de 2021, ficam convocados os 
senhores acionistas da TECHNOS S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”) a ser realizada, em 
segunda convocação, no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, a ser realizada 
de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) a participação presencial na sede 
social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, 
conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM 
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481/09”), 
e do Artigos 121, 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de 
Ações da Technos S.A.; (ii) Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas 
(Matching) da Technos S.A.; e (iii) Deliberar sobre o cancelamento dos Planos de 
Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes. Os documentos 
e informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGE 
encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, 
localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.
gov.br/cvm/pt-br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente 
data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da 
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 480/09”), da Instrução CVM nº 481/09 e do Estatuto Social da Companhia. 
Instruções Gerais para a Participação na Assembleia: I. Participação 
Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social, a Companhia solicita que 
todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial 
apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, 
além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem 
a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição 
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a 
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 3 (três) dias 
antes da realização da Assembleia; (b) em caso de representação por procurador, o 
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas 
as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os 
acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento: (i) comprovação 
da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o 
represente na Assembleia, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) 
ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante 
que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) 
caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos 
referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para 
os acionistas que comparecerem presencialmente à AGE, poderão dela participar e 
votar aqueles que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham 
deixado de os enviar previamente. II. Participação Remota por meio virtual. 
Os acionistas também poderão participar da AGE de forma remota, por meio da 
plataforma Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual 
da Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da 
assembleia por meio virtual deverá enviar os mesmos documentos necessários à 
participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome, CPF 
e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia.  
A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital, desde que 
certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento de firma. Para 
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGE, os referidos 
documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data 
de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, 
ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento de 
Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação 
fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGE 
por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por 
meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos direitos de voto e será 
considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da Instrução CVM 
481/09. Caso o acionista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá entrar em contato com o 
Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do dia 13 de 
janeiro de 2021, para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, 
o participante se compromete a (i) utilizar o link individual única e exclusivamente 
para participação na AGE, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link 
individual a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e 
(iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer 
terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio 
virtual durante a realização das AGE. Para participar da Assembleia por meio virtual, 
o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft 
Teams, cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-
br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante 
ou procurador que ingressar na assembleia por meio virtual passará por uma 
verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de 
sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de 
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e 
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis.  Ao longo 
de toda a Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo 
ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível 
durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar 
da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. 
Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da 
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos 
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os 
participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou (ii) 
áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu áudio. 
Além disso, informamos que a AGE será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, 
inciso III da Instrução CVM 481/09 e que a Companhia não se responsabiliza por 
problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras 
situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como instabilidade na 
conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teams com o 
equipamento do participante. 

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021. 
Renato José Goettems - Presidente do Conselho de Administração.

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: Às 10 (dez) horas do dia 05 de janeiro de 2021, de modo 
parcialmente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 
de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”), com componente presencial 
na sede social da Technos S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, 3º andar, Barra da Tijuca, CEP 22640-
102. 2. Convocação: O edital de convocação foi publicado na forma do disposto 
no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e 
em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), nos dias 21, 22 e 23 de dezembro 
de 2020 nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas folhas 3/4, 
10/11 e 3/4, e Jornal Monitor Mercantil, nas folhas 6, 6 e 6, respectivamente. 
3. Mesa: Presidida pela Sra. Daniela de Campos Pires Denne e secretariada 
pelo Sr. Ricardo Garcês Lessa, nos termos do artigo 9º, §2º do Estatuto Social 
da Companhia. 4. Presença: Presentes acionistas representando 4.020.128 
ações da Companhia, representativas de aproximadamente 5,12% do capital 
social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de 
Presença de Acionistas”. 5. Termo de Não Instalação da Assembleia Geral 
Extraordinária: A Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta data 
para deliberar sobre (i) Plano de Opção de Compra de Ações; (ii) o Plano de 
Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia; e (iii) o cancelamento 
dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes 
– conforme a Ordem do Dia constante do Edital de Convocação – não foi 
instalada, tendo em vista não ter sido atingido o quórum mínimo legal de 1/4 (um 
quarto) para a sua instalação em primeira convocação, nos termos do artigo 125 
da Lei das Sociedades por Ações. A administração da Companhia promoverá, 
oportunamente, a segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária 
nos termos do art. 124, inciso II, da Lei 6.404/76. Esclarece-se que, em segunda 
convocação, a referida Assembleia será instalada com a presença de qualquer 
número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem 
do dia indicadas no Edital de Convocação pela maioria de votos dos acionistas 
presentes. 6. Encerramento: Não sendo possível instalar a Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação, foi lavrado o presente termo de não 
instalação, que, lido e achado conforme, foi assinado pelos integrantes da 
mesa: Daniela de Campos Pires Denne – Presidente e Ricardo Garcês Lessa 
– Secretário. Acionistas Presentes: Joaquim Pedro Andres Ribeiro e Brown 
Advisory Latin American Fund LP. Confere com o original, lavrado em livro 
próprio. Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2021.

A posse do novo pre-
feito de Seropédica, 
Professor Lucas, e 

sua vice, Vandréa Miguel-
zinho, foi mais do que a 
investidura de cargos, pura 
e simplesmente. Foi, na ver-
dade, uma aclamação de um 
novo tempo para a região, 
pela representação de apoio 
extraordinário da popula-
ção local e a constatação do 
total respaldo da Mesa Di-
retora da Câmara Munici-
pal, escolhida por consenso 
na ocasião, para a Legislatu-
ra 2021-2024.

O município, segundo a 
última medição do IBGE 
de 2010, tem um PIB de R$ 
4.210.873.529,00 e um IDH 
(Índice de Desenvolvimen-
to Humano) de 0,713. A 
população é de 83.092 ha-
bitantes.

Professor Lucas, do PSC, 
ao lado de sua vice, conhe-
cida como Vandréa Miguel-

zinho (Vandréa dos Santos 
Steffan), do DEM, além 
dos vereadores eleitos, rei-
terou a disposição de luta 
para melhoria dos serviços 
prestados aos moradores 
do município.

Mas como qualquer mu-
nicípio, do Brasil ou do 
mundo, o grande desafio 
para todos esses gestores 
está sendo erguer um mo-
delo de planejamento para 
lidarem com o vilão da pan-
demia. Por isso mesmo, o 
foco de suas administrações 
não pode fugir do investi-
mento em Saúde Pública.

No momento, isso signi-
fica criar medidas emergen-
ciais para conter o avanço 
do vírus, sem esquecer de 
implementar áreas, no caso 
de Seropédica, como a de-
ficiência em saúde infantil. 
De acordo com o prefeito, 
a esfera da pediatria em seu 
município sempre repre-

sentou um grande gargalo 
de um atendimento defici-
tário para a população.

Diante desse fato, o pre-
feito tem como primeiro 
ato depois de empossado 
a implantação da Pediatria 
24H no posto do km 40, 
com a contratação de 14 
médicos pediatras e mais 
todas as condições técnicas 
para que se desenvolva um 
trabalho de excelência.

Em seu discurso inflama-
do e emocionado, ele cha-
mou todos à responsabili-
dade para que se faça um 
pacto de união municipal 
pela reconstrução da cida-
de. Em particular, citou a 
parceria com a Câmara Mu-
nicipal no intento da defesa 
de Seropédica como novo 
polo de desenvolvimento, 
além de convocar também 
a própria população para a 
tarefa de colaboração para 
reerguer a cidade e fazer 

uma nova história.
Prosseguindo em sua fa-

la, apontou as dificuldades 
que sua gestão terá que en-
frentar, principalmente no 
tocante ao histórico de en-
dividamento do município. 
Segundo o novo prefeito, 
muito antes mesmo de to-
mar posse, já estava toman-
do pé de toda a situação do 
número de passivos que 
terá que negociar com os 
credores.

Fez apenas duas citações 
de exemplos críticos de en-
cargos: com a Light, que 
somam mais de R$ 23 mi-
lhões; além de o município 
incidir com débitos que o 
impede de recebimento de 
recursos federais por cons-
tar no Cauc – Serviço Au-
xiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias.

Dentre os convidados 
presentes, além dos fami-
liares e amigos de todos os 

Como fica o número de 
vereadores por partido

Patriota: 2 
PSC: 2 
Avante: 1
DEM: 1

PDT: 1
PTB: 1
Republicanos: 1
Solidariedade: 1

Quem são os vereadores eleitos, 
e seus respectivos partidos
Professor Marcos Lomeu (Solidariedade)
Waguinho do Emiliano (Republicanos), que 
morreu após ser eleito, por Covid-19, sendo 
substituído por sua suplente Rose Alves
Wattyla Cebolinha (PTB)
Neizinho (PSC)
Max Goulart (PSC)
Bruno do Depósito (PDT)
Fernando Bananeiro (Patriota)
Huguinho (Patriota) – eleito presidente da Câmara
Luciana Alves (DEM) – escolhida como líder do 
Governo
Nando Paixão (Avante)

Wellington Jorge

empossados, estavam na 
mesa algumas autoridades 
e representantes de Brasília. 
O grande número de pas-
tores evangélicos presentes 
ao evento, no entanto, rou-
bou a cena, mas explica o 
ranking de Seropédica co-
mo o município com maior 
número de evangélicos do 

Estado do Rio de Janeiro, 
que atinge cerca de 70% da 
população local. Fato es-
se que demonstra a grande 
aceitação popular ao novo 
prefeito, em conjunto com 
os vereadores eleitos, que 
em uma rara unanimidade 
de apoio, parecem compor 
a base do novo Executivo.

Prefeito Professor Lucas e a
vice-prefeita Vandréa Miguelzinho
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Relatório de Administração dos anos 2017, 2018 e 2019
Comentário de Desempenho – 2017, 2018 e 2019. A Administração da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Grupo”, 
“OceanPact” ou “Companhia”), uma Empresa brasileira que desenvolve e implanta soluções seguras, eficientes e ino-
vadoras nas áreas de meio ambiente, serviços submarinos e apoio logístico e engenharia, apresenta o seu Relatório de 
Desempenho referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, acompanhado do relatório sobre a Auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, emitido pelos auditores independentes. As informações financeiras e ope-
racionais a seguir, exceto onde indicado o contrário, estão apresentadas em Reais (R$), seguem as normas contábeis 
internacionais (IFRS). Destaques. • Crescimento no resultado operacional da Companhia, com aumento de +47,1% de 
receita líquida e +70,8% de EBITDA em 2019 e aumento de +76,6% de receita líquida e +27,9% de EBITDA em 2018; 
• Adição de 7 embarcações à frota, totalizando 20 embarcações em 31 de dezembro de 2019; • Manutenção da dívida 
líquida/LTM EBITDA em 3,6x, nos exercícios de dezembro/2017 e dezembro/2019; • Aquisição em novembro de 2019 
de 50% remanescente das investidas OceanPact Geociências e OceanPact Maritime (em conjunto “Geociências”), con-
solidando 100% das duas empresas. As duas empresas têm 2 embarcações de pesquisa (Research Vessels) com foco 
em serviços ambientais; • Aquisição de 100% da Servmar Serviços Ambientais, empresa focada em serviços de meio 
ambiente, facilities e engenharia. 1. Mensagem da Administração. Esse 3 anos de 2017 a 2019 foram marcados pelo 
crescimento acelerado tanto da receita líquida quanto do EBITDA. Realizamos nosso plano de crescimento orgânico 
com a aquisição de 7 embarcações no período, atingindo 20 embarcações ao final de 2019. Além disso, adquirimos 3 
empresas nesse período, 2 em que já tínhamos participação (MMB, e Geociências) e outra empresa nova no Grupo, a 
Servmar. 2. Principais indicadores

Destaques Financeiros /Operacionais (em R$ milhões, exceto %) 2019
Var %  

19 x 18 2018
Var %  

18 x 17 2017
Receita líquida 443,2 47,1% 301,3 76,6% 170,7
EBITDA 103,6 70,8% 60,7 27,9% 47,4
Margem EBITDA 23,4% 3,3% 20,1% -7,7% 27,8%
Dívida Bruta 425,6 56,8% 271,3 31,3% 206,7
Caixa e títulos e valores mobiliários 51,1 127,9% 22,4 -39,0% 36,8
Dívida Líquida 374,4 50,4% 248,9 46,5% 169,9
Dívida líquida /EBITDA 3,6 -11,9% 4,1 14,6% 3,6
Patrimônio Líquido 150,4 1,9% 147,6 -5,3% 155,9
Capex 80,6 76,0% 45,8 166,9% 17,2
Frota de embarcações 20 33,3% 15 7,1% 14
Colaboradores 1.739 24,8% 1.393 162,3% 531

3. Receita líquida e EBITDA. O ano de 2019 foi marcado pelo forte crescimento da Companhia, que atingiu uma receita 
líquida de R$ 443,2 milhões e EBITDA de R$ 103,6 milhões, crescimento de 47,1% e 70,8% respectivamente, compara-
do com o ano de 2018. Esse crescimento foi possível devido ao aumento da frota da Companhia, que foi de 13 embar-
cações em dezembro de 2016 para 20 embarcações em dezembro de 2019, além da aquisição de 50% de participação 
remanescente das investidas Geociências, consolidando 100% das duas empresas. O ano de 2018 foi marcado pelo 
forte crescimento da Companhia, que atingiu uma receita líquida de R$ 301,3 milhões e EBITDA de R$ 60,7 milhões, 
crescimento de 76,6% e 27,9% respectivamente, comparado com o ano de 2017. Esse crescimento foi possível devido 
ao aumento da frota da Companhia, que foi de 14 embarcações em dezembro de 2017 para 15 embarcações em de-
zembro de 2018, além da aquisição de 100% da Servmar Serviços Ambientais, empresa focada em serviços de meio 
ambiente, facilities e engenharia.

4. Lucro bruto e despesa operacional. No ano de 2019, o lucro bruto atingiu R$ 79,8 milhões, crescimento de 9,0% em 
relação ao ano 2018, enquanto a margem bruta saiu de 24,0% em 2017, para 24,3% em 2018 e 18,0% em 2019, devido 
à aquisição de empresa Servmar, que passou a ser consolidada a partir de 2018 e tem contratos de serviços mais inten-
sivos em pessoas, portanto margem bruta menor. As despesas operacionais cresceram 75,8% entre os anos de 2017 e 
2019. Quando analisamos o % da despesa em relação a receita líquida, verificamos que esse percentual é decrescente, 
chegando a 11,3% em 2019 devido ao ganho de escala das aquisições e crescimento orgânico.

5. Análise por Segmento. A Companhia atua em 3 segmentos por área de atuação: ambiental, subsea e logística e 
engenharia, e duas linhas de negócio: (i) Embarcações, e (ii) Serviços/Equipamentos. • Segmento Ambiental: Apre-
sentou crescimento expressivo, de 16,2% em 2019 de 80,0% em 2018, quando comparados com o mesmo período do 
ano anterior. Esse crescimento foi possível aquisição da Servmar em 2018 e pelo crescimento dos serviços de Oil Spill 
Portuário e Offshore. No final de 2019, o segmento ambiental representou 57,5% da receita líquida da Companhia. • 
Segmento Subsea: Foi iniciado no ano de 2019, com o início da operação de 3 embarcações, sendo um SDSV (Parcel 
do Manuel Luís), um RSV (Parcel das Paredes) e um MPSV (Austral Abrolhos). No final de 2019, esse segmento re-
presentava 10,5% da receita líquida do Companhia. • Segmento de Logística e Engenharia: Apresentou crescimento 
expressivo, de 73,2% em 2019 de 68,1% em 2018, quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Esse 
crescimento foi possível aquisição da Servmar em 2018 e pelo início de operação de uma embarcação FSV (BS Cam-
boriú) no último trimestre de 2018. No final de 2019, o segmento de logística e engenharia representou 32,0% da receita 
líquida da Companhia.
Receita Líquida (em RS milhões) 2019 % Var 19-18 2018 % Var 18-17 2017
Receita Liquida Total 443,2 47,1% 301,3 76,6% 170,7
Ambiental 255,0 16,2% 219,4 80,0% 121,9
Embarcações Ambiental 131,0 6,5% 123,1 22,5% 100,5
Serviços Ambiental 123,9 28,6% 96,3 349,0% 21,5

Subsea 46,4 0,0% 0,0 0,0% 0,0
Embarcações Subsea 42,9 0,0% 0,0 0,0% 0,0
Serviços Subsea 3,5 0,0% 0,0 0,0% 0,0

Logística e Engenharia 141,8 73,2% 81,9 68,1% 48,7
Embarcações Logística e Engenharia 68,6 33,2% 51,5 5,7% 48,7
Serviços Logística e Engenharia 73,2 141,0% 30,4 0,0% 0,0

6. Análise por Linha de Negócio. A Companhia possui duas linhas de negócios: (i) embarcações e (ii) Serviços/Equipa-
mentos, que permeiam os 3 segmentos. Embarcações: A Receita líquida de embarcações cresceu 63% (saindo de R$ 
149,2 milhões em 2017 para R$ 242,6 milhões em 2019) e o EBITDA cresceu 53% (saindo de R$ 41,0 milhões em 2017 
para R$ 62,5 milhões em 2019), ambos em função do aumento da frota em serviço e do crescimento da diária média, fruto 
da aquisição de embarcações com maior valor agregado e diárias mais altas. Serviços: A Receita Líquida de Serviços 
cresceu 835% (saindo de R$ 21,5 milhões em 2017 para R$ 200,6 milhões em 2019) e o EBITDA cresceu 535% (saindo 
de R$ 6,5 milhões em 2017 para R$ 41,1 milhões em 2019). Este crescimento expressivo se deveu a: (i) consolidação 
das aquisições feitas em 2018 e crescimento orgânico dos serviços de Oil Spill Portuário e Offshore.
Resultado por Linha de Negócio Embarcações Serviços Consolidado
(em R$ milhóes, exceto %) 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Receita liquida 242,6 174,6 149,2 200,6 126,7 21,5 443,2 301,3 170,7
Custo dos serviços (197,4) (128,4) (115,9) (166,0) (99,7) (13,9) (363,4) (228,1) (129,8)
Lucro Bruto 45,2 46,2 33,3 34,7 27,0 7,6 79,8 73,3 40,9
Margem Bruta 19% 26% 22% 17% 21% 35% 18% 24% 24%
Despesas gerais e administrativas (27,7) (23,5) (22,3) (22,4) (19,8) (6,2) (50,1) (43,3) (28,5)
Outras receitas e
 despesas operacionais 0,7 (6,0) 3,6 5,5 (1,1) (0,1) 6,2 (7,2) 3,5
Equivalência patrimonial - - - 4,7 (2,0) 4,8 4,7 (2,0) 4,8
Provisão para participações
 no resultado - - - - - - - - -
EBIT 18,2 16,7 14,6 22,5 4,1 6,1 40,7 20,8 20,7
Depreciação 44,3 29,1 26,3 18,6 10,8 0,4 62,9 39,8 26,7
EBITDA 62,5 45,8 41,0 41,1 14,9 6,5 103,6 60,7 47,4
Mirrem EBITDA 26% 26% 27% 20% 12% 30% 23% 20% 28%

Nota 1: Dados operacionais acima não contemplam as 4 embarcações de pequeno porte que se encontram paradas (Cé-
lia, Clarisse, Norte II e Marimar, que representam 754 toneladas ou 3% da tonelagem da frota). Nota 2: “Dias disponíveis” 
considera o potencial de dias trabalháveis com 100% de “taxa de ocupação”, “dias em operação” equivale ao número 
total de dias efetivamente trabalhados, “taxa de ocupação” = “dias em operação” / “dias disponíveis”, “diária média” = 
“Receita Líquida de embarcações” / “dias em operação. 
7. Investimentos. Nos anos de 2017 a 2019, a Companhia investiu R$ 143,6 milhões, sendo 56,1% do valor concen-
trado no ano de 2019. Nesse período, a empresa comprou 7 embarcações, sendo 5 em 2019. Além disso, foram feitos 
investimentos relevantes na compra de equipamentos de Oil Spill offshore, Oceanografia e Geotecnia, todos equipa-
mentos para serviços ambientais.

8. Endividamento. A Companhia encerrou o ano de 2019 com a dívida bruta de R$ 425,6 milhões, aumento de R$ 218,9 
milhões em relação ao final de 2017 devido a captação de R$ 175,9 milhões em dívida, R$ 50,0 milhões referente à 
variação cambial sobre o empréstimo do BNDES, R$ 53,0 milhões referente à consolidação das dívidas das empresas 
adquiridas em 2018 e 2019 e R$ 39,2 milhões referente à adoção inicial da norma IFRS 16 para arrendamentos. Com 
aumento do endividamento, a dívida líquida em 2019 foi de R$ 374,4 milhões, aumento de R$ 204,5 milhões se compa-
rado ao ano de 2017. O índice de alavancagem dívida líquida/EBITDA LTM do final do ano foi de 3,6x, em linha com o 
número apresentado no final de 2017 mas ainda sem refletir 12 meses de consolidação da Geociências pois foi adquirida 
em novembro de 2019.
Endividamento (em R$ milhões, exceto %) 2019 2018 2017
Dívida Bruta 425,6 271,3 206,7
Curto Prazo 92,8 38,9 17,9
Longo Prazo 332,7 232,4 188,8
% Curto Prazo 22% 14% 9%
% Longo Prazo 78% 86% 91%

Caixa e equivalentes (*) (51,1) (22,4) (36,8)
Dívida Líquida 374,4 248,9 169,9
Arrendamentos de Curto e Longo prazo 30,6 9,0 1,8

Dívida Líquida Bancária 343,8 239,9 168,1
EBITDA últimos 12 meses 103,6 60,7 47,4
Dívida Líquida/EBITDA 3,6 4,1 3,6

Em dezembro de 2019, a Companhia possuía 52% de seu endividamento bancário em dólar com o BNDES/FMM. A despeito 
da variação contábil do estoque da dívida associada a variação cambial, a Companhia busca se manter neutra no seu fluxo 
de caixa ao equilibrar receitas e desembolsos em dólar (receita vs opex, capex e serviço da dívida). Enquanto o custo médio 
das dívidas em dólar é de USD+3,5% a.a., os empréstimos em reais, em sua maioria, têm um custo entre CDI+2 a 4% a.a..

Nota: Gráficos acima contemplam apenas endividamento bancário
9. Agradecimentos. A Administração da OceanPact agradece o apoio de seus acionistas, colaboradores, prestadores 
de serviços, clientes, fornecedores e instituições financeiras, e a dedicação de todos os que, direta ou indiretamente, 
contribuíram para o resultado alcançado nos anos de 2017, 2018 e 2019. Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2020.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$) Demonstração do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
(Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação)

Demonstração do Resultado abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
(Em milhares de reais - R$)

Notas 
explica-

tivas

Controladora Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 12.144 8.123 14.832 44.008 16.822 21.880
Títulos e valores mobiliários 6 - - 9.738 - - 9.738
Clientes 7 69.641 32.045 16.545 114.776 52.459 22.198
Estoques 8 - - - 730 162 -
Dividendos a receber 14.1 2.801 2.525 5.069 746 149 1.814
Tributos a recuperar 9 6.841 1.938 4.803 13.643 7.385 4.803
Outros valores a receber 12 11.876 10.935 8.028 17.284 10.731 6.569
Total do ativo circulante 103.303 55.566 59.015 191.187 87.708 67.002
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários 6 1.027 - - 7.100 5.605 5.153
Tributos a recuperar 9 335 335 335 1.553 1.414 335
Depósitos judiciais 10 2.571 2.290 2.290 3.249 2.907 2.290
Tributos diferidos 11 11.015 9.574 7.163 33.288 25.772 9.843
Outros valores a receber 12 716 2.963 95 3.889 2.736 95
Empréstimos a partes relacionadas 24 1.390 26.438 996 1.470 1.339 1.143
Empréstimos a terceiros 13 5.920 5.594 - 5.920 5.594 -
Investimentos 14 187.135 118.253 119.259 3.706 27.743 30.692
Direito de uso 15 24.116 - -- 27.884 - --
Imobilizado 16 102.157 57.804 62.742 409.124 314.522 280.738
Intangível 17 931 1.387 1.961 6.647 6.509 1.963
Total do ativo não circulante 337.313 224.638 194.841 503.830 394.141 332.252
Total do Ativo 440.616 280.204 253.856 695.017 481.849 399.254

Notas Controladora Consolidado
explica-

tivas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Passivo
Circulante
Obrigações com pessoal 18.239 9.944 7.195 31.682 18.048 9.194
Fornecedores 18 29.929 12.291 8.294 49.962 16.338 9.719
Empréstimos e financiamentos 20 45.928 14.705 3.226 86.050 35.161 16.447
Passivo de arrendamento 21 7.411 - 1.430 6.771 3.746 1.430
Tributos a recolher 6.879 3.590 1.818 10.705 6.114 2.815
Dividendos e juros sobre capital 
próprio a pagar 25 13.519 7.795 7.795 13.525 7.798 7.836
Outras obrigações 23 8.886 3.932 669 7.289 5.448 923
Total do passivo circulante 130.791 52.257 30.427 205.984 92.653 48.364
Não Circulante
Fornecedores 18 - 687 1.030 - 2.614 1.030
Empréstimos e financiamentos 20 81.301 21.418 7.334 308.904 227.189 188.420
Passivo de arrendamento 21 22.011 - 388 23.829 5.236 388
Empréstimos de partes relacionadas 24 50.743 53.083 55.033 38 - -
Tributos a recolher 2.227 2.290 2.290 2.227 2.290 2.290
Tributos diferidos 11 - - - 492 1.398 1.408
Outras obrigações 23 1.798 2.865 97 1.419 2.625 97
Provisão para riscos 19 1.356 12 1.362 1.735 252 1.362
Total do passivo não circulante 159.436 80.355 67.534 338.644 241.604 194.995
Patrimônio Líquido

25.a 34.567 34.567 34.567 34.567 34.567 34.567
Reservas de capital 25.b 83.589 83.589 83.589 83.589 83.589 83.589
Reservas de lucros 25.c 21.102 20.054 34.071 21.102 20.054 34.071
Outros resultados abrangentes 25.e 11.131 9.382 3.668 11.131 9.382 3.668
Total do patrimônio líquido 150.389 147.592 155.895 150.389 147.592 155.895
Total do passivo e patrimônio líquido 440.616 280.204 253.856 695.017 481.849 399.254

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas Controladora Consolidado
explica-

tivas 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Receita líquida 26 246.932 161.756 120.707 443.215 301.333 170.665
Custo dos serviços 28 (198.973) (118.975) (99.768) (363.399) (228.079) (129.768)
Lucro bruto 47.959 42.781 20.939 79.816 73.254 40.897
Despesas gerais e administrativas 28 (27.208) (21.695) (20.720) (50.053) (43.286) (28.477)
Equivalência patrimonial 14 (1.403) (25.041) 7.164 4.685 (1.971) 4.842
Outras receitas e despesas operacionais 29 2.626 (5.891) 4.088 6.222 (7.176) 3.465
Lucro (prejuízo) operacional
 antes do resultado financeiro 21.974 (9.846) 11.471 40.670 20.821 20.727
Receitas financeiras 30 2.116 1.759 1.800 1.873 1.277 2.904
Despesas financeiras 30 (11.305) (3.311) (2.864) (29.809) (42.949) (12.290)
Resultado financeiro (9.189) (1.552) (1.064) (27.936) (41.672) (9.386)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 12.785 (11.398) 10.407 12.734 (20.851) 11.341
Tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente (5.150) (5.030) (2.332) (9.380) (8.666) (5.545)
Imposto de renda e contribuição social diferido 1.981 2.411 (776) 6.262 15.500 1.503

31 (3.169) (2.619) (3.108) (3.118) 6.834 (4.042)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 25.c 9.616 (14.017) 7.299 9.616 (14.017) 7.299
Lucro (prejuízo) líquido básico por ação (R$) 25.e 1,96 (2,86) 1,49 1,96 (2,86) 1,49
Lucro (prejuízo) líquido diluído por ação (R$) 25.e 1,96 (2,86) 1,49 1,96 (2,86) 1,49

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas  
explicativas

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 9.616 (14.017) 7.299 9.616 (14.017) 7.299
Itens que serão reclassificados
 posteriormente para o resultado
Efeitos cambiais sobre conversão
 de investimento no exterior 25.f 1.749 5.714 822 1.749 5.714 822
Resultado abrangente do exercício 11.365 (8.303) 8.121 11.365 (8.303) 8.121

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Em milhares de reais - R$)

Notas 
explica-

tivas
Capital
social

Reserva 
de capital 

de ágio

Reserva de 
lucros Lucros 

acumu-
lados

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nialLegal
Investi-
mento Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 27.355 83.589 980 34.829 - 2.846 149.599
Aumento de capital com destinação de reser-
va de lucros, conforme AGE em 21/08/2017 7.212 - - (7.212) - - --Lucro líquido do exercício 7.299 7.299
Outros resultados abrangentes
 líquidos de impostos 25.e - - - - - 822 822
Resultado abrangente total do exercício - - - - 7.299 822 8.121
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - - (1.825) - (1.825)
Constituição de reserva para investimento 25.c - - - 5.474 (5.474) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2017
 (reapresentado) 34.567 83.589 980 33.091 - 3.668 155.895
Prejuízo do exercício 25.c (14.017) (14.017)
Outros resultados abrangentes líquidos
 de impostos 25.e - - - - - 5.714 5.714
Resultado abrangente total do exercício - - - - (14.017) 5.714 (8.303)
Absorção de prejuízos do exercício - - - (14.017) 14.017 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018
 (reapresentado) 34.567 83.589 980 19.074 - 9.382 147.592
Lucro líquido do exercício 25.c 9.616 9.616
Outros resultados abrangentes líquidos de 
impostos 25.e - - - - - 1.749 1.749
Resultado abrangente total do exercício - - - - 9.616 1.749 11.365
Destinação do lucro do exercício para:
Juros sobre o capital próprio 25.c - - - - (8.568) - (8.568)
Constituição de reserva para investimento 25.c - - - 1.048 (1.048) - -

- - - 1.048 (9.616) - (8.568)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
 (reapresentado) 34.567 83.589 980 20.122 - 11.131 150.389

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2019 (valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Notas Controladora Consolidado

explica-
tivas 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 9.616 (14.017) 7.299 9.616 (14.017) 7.299
Ajustes por:
Depreciação e amortização 28 36.371 18.750 15.807 62.941 39.836 26.712
Imposto de renda e contribuição social
 reconhecido no resultado 31 3.169 2.619 3.108 3.118 (6.834) 4.042
Resultado da equivalência patrimonial 14 1.403 25.041 (7.164) (4.685) 1.971 (4.842)
Despesas e receitas financeiras 30 9.067 1.930 658 28.050 42.202 9.397
Provisão para riscos - constituição 19 1.344 12 1.359 1.551 - 1.359
Provisão para riscos - reversão 19 - - (405) (68) - (405)
Ganho na venda de imobilizado 29 (384) - - (4.174) - -
Ganho na remensuração de investimento
detido anteriormente e na compra vantajosa 14 (2.142) - - (2.267) - (1.015)
Outros ajustes ao lucro 291 859 2.569 (6.741) (2.994) 1.854

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Clientes (37.596) (15.500) (3.496) (23.703) (19.420) 569
Estoque 8 - - - (568) (162) 460
Tributos a recuperar (4.903) 2.865 5.569 (4.337) (3.661) 5.892
Depósitos judiciais 10 (281) - (35) (342) (617) (35)
Outros valores a receber 1.306 (5.775) (129) (2.996) (277) 2.011

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 8.295 2.749 2.356 10.808 5.688 3.176
Fornecedores 16.597 4.115 (674) 5.939 4.003 (277)
Tributos a recolher (1.113) (3.258) (3.085) (8.363) (7.117) (5.878)
Outras obrigações 4.967 2.718 (3.352) 773 2.820 (3.434)

Caixa gerado pelas operações 46.007 23.108 20.385 64.552 41.421 46.885
Juros pagos - empréstimos 20 (5.668) (1.839) (343) (13.151) (8.045) (6.284)
Juros pagos - arrendamentos 21 (3.744) (303) (796) (3.772) (371) (796)
Pagamentos de riscos trabalhistas, cíveis 19 - (1.362) - - (1.362) -
IRPJ e CSLL pagos (271) - - (1.933) (607) (1.446)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 36.324 19.604 19.246 45.696 31.036 38.359
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos 14.1 1.402 1.963 6.039 549 5.051 764
Empréstimos liquidados pelas partes relacionadas - - - - - 8.094
Empréstimos concedidos às partes relacionadas 24.2 (21.476) (25.442) (996) (131) (196) -
Aporte de capital 14 (5.298) - - - - -
Redução de capital 34 - - 2.716 - - -
(Aplicação) resgate em títulos e valores mobiliários 6 (1.027) 9.738 (9.738) (1.495) 9.286 (9.793)
Adiantamentos concedidos à terceiros 13 - (5.300) - - (5.300) -
Aquisição de investimentos, líquido do caixa recebido 14.2 (16.173) (14.428) - 6.974 (11.922) (2.997)
Aquisição de imobilizado (63.080) (14.432) (11.158) (80.049) (45.330) (16.946)
Aquisição de intangível (108) - (225) (595) (498) (225)
Caixa recebido na venda de imobilizado 119 - 359 4.907 - 359
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento (105.641) (47.901) (13.003) (69.840) (48.909) (20.744)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 20 111.276 29.491 9.826 119.678 39.327 9.826
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 20 (20.489) (4.135) (17.315) (47.592) (22.127) (30.733)
Pagamentos de dividendos 25.c (1.900) - - (1.900) (38) (29)
Pagamentos de arrendamentos 21 (13.209) (1.818) (460) (16.138) (4.685) (460)
Pagamentos de empréstimos a partes relacionadas 24.2 (2.340) (1.950) - (2.796) - -
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 73.338 21.588 (7.949) 51.252 12.477 (21.396)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 4.021 (6.709) (1.706) 27.108 (5.396) (3.781)
Saldo inicial 8.123 14.832 16.538 16.822 21.880 25.575
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas
 no exterior - - - 78 338 86
Saldo final 12.144 8.123 14.832 44.008 16.822 21.880
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 4.021 (6.709) (1.706) 27.108 (5.396) (3.781)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do Valor Adicionado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Notas Controladora Consolidado

explica-
tivas 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Receitas 279.688 184.966 142.774 501.376 347.003 199.082
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 26 276.472 185.324 138.068 494.156 348.231 194.626
Outras receitas 29 3.368 - 4.709 7.061 - 4.459
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 (152) (358) (3) 159 (1.228) (3)
Insumos Adquiridos de Terceiros (89.122) (41.954) (33.820) (153.964) (80.484) (43.686)
Custos dos produtos, das mercadorias
 e dos serviços vendidos 28 (34.270) (19.015) (14.006) (46.420) (32.914) (16.669)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 28 (54.852) (22.939) (19.814) (107.544) (47.570) (27.017)
Valor Adicionado Bruto 190.566 143.012 108.954 347.412 266.519 155.396
Depreciação, Amortização e Exaustão 28 (36.371) (18.750) (15.807) (62.941) (39.836) (26.712)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela 
Entidade 154.195 124.262 93.147 284.471 226.683 128.684
Valor Adicionado Recebido em Transferência 713 (23.282) 8.964 6.558 (694) 7.746
Resultado de equivalência patrimonial 14 (1.403) (25.041) 7.164 4.685 (1.971) 4.842
Receitas financeiras 30 2.116 1.759 1.800 1.873 1.277 2.904
Valor Adicionado Total a Distribuir 154.908 100.980 102.111 291.029 225.989 136.430
Pessoal 28 88.471 52.529 49.607 179.878 116.007 65.920
- Remuneração direta 70.269 39.412 38.545 139.120 88.902 51.906
- Benefícios 13.653 9.613 8.124 30.312 19.556 10.126
- FGTS 4.549 3.504 2.938 10.446 7.549 3.888
Impostos, taxas e contribuições 32.748 26.226 20.542 54.150 40.122 28.121
- Federais 28.689 24.223 19.269 45.231 34.369 26.799
- Municipais 4.059 2.003 1.273 8.919 5.753 1.322
Remuneração de capitais de terceiros 24.073 36.242 24.663 47.385 83.877 35.090
- Juros 30 10.807 2.854 1.613 28.909 42.117 10.528
- Aluguéis 28 12.065 27.079 21.251 16.828 33.810 21.924
- Outras 29, 30 1.201 6.309 1.799 1.648 7.950 2.638
Remuneração de Capitais Próprios 9.616 (14.017) 7.299 9.616 (14.017) 7.299
- Juros sobre o Capital Próprio 25.c 8.568 - - 8.568 - -
- Dividendos 25.c - - 1.825 - - 1.825
- Lucros retidos / Prejuízo do exercício 25.c 1.048 (14.017) 5.474 1.048 (14.017) 5.474
Distribuição do Valor Adicionado 154.908 100.980 102.111 291.029 225.989 136.430

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

1. Informações Gerais A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) foi constituída em 21 de setembro de 2007, tem 
sede na Rua da Glória, 122, 10º e 11º andares - Glória - Rio de Janeiro/RJ, e possui cinco filiais. As empresas controladas e 
controladas em conjunto (aqui definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Companhia) são sociedades 
de capital fechado e não possuem ações negociadas em bolsas de valores. A Companhia tem por objeto social o treinamento 
e consultoria em serviços marítimos, meio ambiente, energia e logística; serviços em campo na aquisição de dados, medições 
e monitoramento ambiental; criação e invenção de produtos e soluções nas áreas marítima e ambiental; especificação, exe-
cução e análise de levantamentos hidrográficos; aluguel de barcos, lanchas e outras embarcações, com ou sem tripulação; 
navegação e serviços de apoio marítimo e portuário; operação, manutenção e aluguel de equipamentos de combate a derra-
mamento de óleo e emergências ambientais; proteção ambiental; afretamento de embarcações próprias ou de terceiros para 
operações de exploração de petróleo ou qualquer outra atividade marítima, com ou sem tripulação; e participação no capital 
de outras Companhias. Seus serviços são prestados essencialmente no Brasil. A Companhia e algumas de suas investidas 
estão sujeitas à regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e cumpre com os requerimentos opera-
cionais aplicáveis. Alterações de participações societárias e novas investidas. Em 5 de janeiro de 2018, a Companhia adquiriu 
a participação integral da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”). A Servmar foi fundada em 1986 no Estado 
de São Paulo, onde suas principais atividades estão no setor de consultoria e engenharia ambiental e construção civil. O 
principal cliente da Servmar é a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”). Em 20 de setembro de 2018, a Companhia 
constituiu a OceanPact Netherlands B.V., companhia limitada privada, com sede em Amsterdã, tendo como atividade principal 
o afretamento de embarcação. Em 27 de março de 2019, a Companhia constituiu a joint venture OceanPact de México S.A. 
de C.V., com a empresa Offshore Vessels Holding S.A.P.I. de C.V., companhia anônima, com sede no México, tendo como 
atividade principal o afretamento de embarcação e apoio marítimo. Em 27 de junho de 2019, a Companhia constituiu a Maraú 
Navegação Ltda., companhia limitada privada, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como atividade principal o 
afretamento de embarcação. Em 13 de setembro de 2019, a Companhia constituiu a Camamu Navegação Ltda., companhia 
limitada privada, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como atividade principal o afretamento de embarcação. Em 
4 de novembro de 2019, a Companhia realizou a aquisição de 50% de participação, adquirindo o controle da investida Gardli-
ne Marine Sciences S.A. Foi alterada sua razão social para OceanPact Geociências Ltda. e transformada em sociedade limi-
tada unipessoal (vide item “a” da nota explicativa n° 14.2). A OceanPact Tecnologia Ltda. e a Camamu Navegação Ltda., 
também controladas diretas da Companhia, não possuem ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e não possuem 
operações desde as suas constituições. Na data dessas demonstrações financeiras não existe nenhum plano de curto prazo 
para entrada em operação destas empresas nem plano de descontinuação dessas investidas. Continuidade das operações. 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía capital circulante líquido negativo de R$27.488 na controladora e 
R$14.797 no consolidado, devido, principalmente, aos saldos de empréstimos e financiamentos classificados no circulante, 
no montante de R$45.928 na controladora e R$86.050 no consolidado. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia apresentou 
capital circulante líquido positivo na controladora de R$3.309 e capital circulante líquido negativo no consolidado de R$4.945. 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentou capital circulante líquido positivo de R$28.588 na controladora e 
R$18.638 no consolidado. A Administração, baseada nos fluxos de caixa projetados, considera que haverá recursos suficien-
tes para cumprir com os compromissos de curto prazo. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a Companhia gerou 
fluxo de caixa operacional na controladora e consolidado no montante de R$35.244 e R$50.484, respectivamente. No exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2018 a Companhia gerou fluxo de caixa operacional na controladora e consolidado de 
R$19.604 e R$31.036, respectivamente. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 a Companhia gerou fluxo de caixa 
operacional na controladora e consolidado de R$19.246 e R$38.359, respectivamente. A Administração da Companhia, con-
siderando o seu conhecimento do negócio, o histórico de lucratividade e as perspectivas de mercado atuais, entende que as 
bases de preparação dessas demonstrações financeiras, que consideram a continuidade do negócio, são adequadas. 2. 
Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As 
demonstrações financeiras individuais, identificadas como controladora, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e pela CVM. As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações e interpreta-
ções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
e pela CVM, e em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB). Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técni-
ca OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação de das suas demonstrações financeiras. Desta forma, 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, então sendo evidenciadas e correspon-
dem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram apro-
vadas e autorizadas para publicação pela Administração da Companhia em 9 de dezembro de 2020. 2.2. Base de elaboração. 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas considerando o custo histórico como base de 
valor, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos e dos valores justos alocados 
nas combinações de negócios, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e serviços. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de 
um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de 
mensuração, independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. 
Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em consideração as características do ativo ou passivo no 
caso de os participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na 
data de mensuração. O valor justo para fins de mensuração e/ou divulgação nestas demonstrações financeiras é determinado 
nessa base. A Companhia preparou essas demonstrações financeiras com base no pressuposto de continuidade operacional. 
A Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significativa sobre a continui-
dade da Companhia. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 2.2.a Reapresentação das de-
monstrações financeiras. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão sendo reapresentadas, em conexão 
com o pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para apresentar a demonstração 
de valor adicionado, informações por segmentos e para o aprimoramento de certas divulgações nas notas explicativas, rela-
tivas, principalmente, à análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros na nota de instrumentos financeiros e 
combinações de negócios ocorridas nos exercícios apresentados. Adicionalmente, após a emissão das demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Administração identificou ajustes e reclassificações que 
afetaram os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, bem como as demonstrações dos resultados 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Consequentemente, a Companhia está reapresentando 
as demonstrações financeiras desses exercícios. As demonstrações do resultado abrangente e das mutações do patrimônio 
líquido foram reapresentadas em decorrência dos ajustes no lucro líquido (prejuízo) dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020, 2019 e 2018. Os ajustes efetuados nas demonstrações dos fluxos de caixa foram decorrentes dos ajustes derivados 
das combinações de negócios, e reclassificações para melhor apresentação das demonstrações dos fluxos de caixa.

Controladora
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Ativo Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 12.144 - 12.144 8.123 - 8.123 14.832 - 14.832
Títulos e valores mobiliários - - - - - - 9.738 - 9.738
Clientes 69.641 - 69.641 32.045 - 32.045 16.545 - 16.545
Estoques - - - - - - - - -
Dividendos a receber 2.801 - 2.801 2.525 - 2.525 5.069 - 5.069
Tributos a recuperar 6.841 - 6.841 1.938 - 1.938 4.803 - 4.803
Outros valores a receber 11.876 - 11.876 10.935 - 10.935 8.028 - 8.028
Total do ativo circulante 103.303 - 103.303 55.566 - 55.566 59.015 - 59.015
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários 1.027 - 1.027 - - - - - -
Tributos a recuperar 335 - 335 335 - 335 335 - 335
Depósitos judiciais 2.571 - 2.571 2.290 - 2.290 2.290 - 2.290
Tributos diferidos (a) 11.526 (511) 11.015 9.574 - 9.574 7.163 - 7.163
Outros valores a receber 716 716 2.963 - 2.963 95 - 95
Empréstimos a partes relacionadas 1.390 - 1.390 26.438 - 26.438 996 - 996
Empréstimos a terceiros 5.920 - 5.920 5.594 - 5.594 - - -
Investimentos (a) 185.633 1.502 187.135 118.253 - 118.253 119.259 - 119.259
Direito de uso 24.116 - 24.116 - - - - - -
Imobilizado 102.157 - 102.157 57.804 - 57.804 62.742 - 62.742
Intangível 931 - 931 1.387 - 1.387 1.961 - 1.961
Total do ativo não circulante 336.322 991 337.313 224.638 - 224.638 194.841 - 194.841
Total do Ativo 439.625 991 440.616 280.204 - 280.204 253.856 - 253.856

Controladora
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Passivo Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Classifi-
cações

Reapre-
sentado

Circulante:
Obrigações com pessoal (b)(c) 11.770 6.469 18.239 8.647 1.297 9.944 7.420 (225) 7.195
Fornecedores 29.929 - 29.929 12.291 - 12.291 8.294 - 8.294
Empréstimos e financiamentos 45.928 - 45.928 14.705 - 14.705 3.226 - 3.226
Passivo de arrendamento 7.411 - 7.411 - - - 1.430 - 1.430
Tributos a recolher (c) 13.348 (6.469) 6.879 4.887 (1.297) 3.590 2.893 (1.075) 1.818
Dividendos e juros sobre

13.519
13.519 7.795 7.795 7.795 7.795

capital próprio a pagar (f)
Outras obrigações 8.886 - 8.886 3.932 - 3.932 669 - 669
Total do passivo circulante 117.272 13.519 130.791 52.257 - 52.257 31.727 (1.300) 30.427
Não Circulante:
Fornecedores - - - 687 - 687 1.030 - 1.030
Empréstimos e financiamentos 81.301 - 81.301 21.418 - 21.418 7.334 - 7.334
Passivo de arrendamento 22.011 - 22.011 - - - 388 - 388
Empréstimos de partes relacionadas 50.743 - 50.743 53.083 - 53.083 55.033 - 55.033
Tributos a recolher 2.227 - 2.227 2.290 - 2.290 2.290 - 2.290
Tributos diferidos - - - - - - - - -
Dividendos a pagar (f) 13.519 (13.519) (13.519) - - - - - -
Outras obrigações 1.798 - 1.798 2.865 - 2.865 97 - 97
Provisão para riscos (b) 1.356 - 1.356 12 - 12 62 1.300 1.362
Total do passivo não circulante 172.955 (13.519) 159.436 80.355 - 80.355 66.234 1.300 67.534
Patrimônio Líquido:
Capital social 34.567 - 34.567 34.567 - 34.567 34.567 - 34.567
Reservas de capital 83.589 - 83.589 83.589 - 83.589 83.589 - 83.589
Reservas de lucros (a) 20.111 991 21.102 20.054 - 20.054 34.071 - 34.071
Outros resultados abrangentes 11.131 - 11.131 9.382 - 9.382 3.668 - 3.668
Total do patrimônio líquido 149.398 991 150.389 147.592 - 147.592 155.895 - 155.895
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 439.625 991 440.616 280.204 - 280.204 253.856 - 253.856

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Balanço Patrimonial Original

Ajustes e
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Ativo
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa 44.008 - 44.008 16.822 - 16.822 21.880 - 21.880
Títulos e valores mobiliários - - - - - - 9.738 - 9.738
Clientes 114.776 - 114.776 52.459 - 52.459 22.198 - 22.198
Estoques 730 - 730 162 - 162 - - -
Dividendos a receber 746 - 746 149 - 149 1.814 - 1.814
Tributos a recuperar 13.643 - 13.643 7.385 - 7.385 4.803 - 4.803
Outros valores a receber 17.284 - 17.284 10.731 - 10.731 6.569 - 6.569
Total do ativo circulante 191.187 - 191.187 87.708 - 87.708 67.002 - 67.002
Não Circulante:
Títulos e valores mobiliários 7.100 - 7.100 5.605 5.605 5.153 5.153
Tributos a recuperar 1.553 - 1.553 1.414 - 1.414 335 - 335
Depósitos judiciais 3.249 - 3.249 2.907 - 2.907 2.290 - 2.290
Tributos diferidos (a) 33.799 (511) 33.288 25.772 - 25.772 9.843 - 9.843
Outros valores a receber 3.889 - 3.889 2.736 - 2.736 95 - 95
Empréstimos a partes relacionadas 1.470 - 1.470 1.339 - 1.339 1.143 - 1.143
Empréstimos a terceiros 5.920 - 5.920 5.594 - 5.594 - - -
Investimentos 3.706 - 3.706 27.743 - 27.743 30.692 - 30.692
Direito de uso 27.884 - 27.884 - - - - - -
Imobilizado (a) 407.841 1.283 409.124 314.522 - 314.522 280.738 - 280.738
Intangível 6.428 219 6.647 6.509 - 6.509 1.963 - 1.963
Total do ativo não circulante 502.839 991 503.830 394.141 - 394.141 332.252 - 332.252
Total do Ativo 694.026 991 695.017 481.849 - 481.849 399.254 - 399.254

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Balanço Patrimonial Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Passivo
Circulante
Obrigações com pessoal (b)(c) 21.405 10.277 31.682 15.219 2.829 18.048 9.171 23 9.194
Fornecedores 49.962 - 49.962 16.338 - 16.338 9.719 - 9.719
Empréstimos e financiamentos 86.050 - 86.050 35.161 - 35.161 16.447 - 16.447
Passivo de arrendamento 6.771 - 6.771 3.746 - 3.746 1.430 - 1.430
Tributos a recolher (c) 20.982 (10.277) 10.705 8.943 (2.829) 6.114 4.138 (1.323) 2.815
Dividendos e juros sobre capital
 próprio a pagar (f) 6 13.519 13.525 7.798 - 7.798 7.836 - 7.836
Outras obrigações 7.289 - 7.289 5.448 - 5.448 923 - 923
Total do passivo circulante 192.465 13.519 205.984 92.653 - 92.653 49.664 (1.300) 48.364
Nao Circulante
Fornecedores - - - 2.614 2.614 1.030 1.030
Empréstimos e financiamentos 308.904 - 308.904 227.189 - 227.189 188.420 - 188.420
Passivo de arrendamento 23.829 - 23.829 5.236 - 5.236 388 - 388
Empréstimos de partes relacionadas 38 - 38 - - - - - -
Tributos a recolher 2.227 - 2.227 2.290 - 2.290 2.290 - 2.290
Tributos diferidos 492 - 492 1.398 - 1.398 1.408 - 1.408
Dividendos a pagar (f) 13.519 (13.519) - - - - - - -
Outras obrigações (d) 1.179 240 1.419 2.625 - 2.625 97 - 97
Provisão para riscos (b) (d) 1.975 (240) 1.735 252 - 252 62 1.300 1.362
Total do passivo não circulante 352.163 (13.519) 338.644 241.604 - 241.604 193.695 1.300 194.995
Patrimonio Liquido
Capital social 34.567 - 34.567 34.567 34.567 34.567 34.567
Reservas de capital 83.589 - 83.589 83.589 - 83.589 83.589 - 83.589
Reservas de lucros (a) 20.111 991 21.102 20.054 - 20.054 34.071 - 34.071
Outros resultados abrangentes 11.131 - 11.131 9.382 - 9.382 3.668 - 3.668
Total do patrimônio líquido 149.398 991 150.389 147.592 - 147.592 155.895 - 155.895
Total do passivo e patrimônio
 líquido 694.026 991 695.017 481.849 - 481.849 399.254 - 399.254

Controladora
2019 2018 2017

Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentadoDemonstração do Resultado

Receita líquida 246.932 - 246.932 161.756 - 161.756 120.707 120.707
Custo dos serviços (198.973) - (198.973) (118.975) - (118.975) (99.768) - (99.768)
Lucro bruto 47.959 - 47.959 42.781 - 42.781 20.939 - 20.939
Despesas gerais
 e administrativas (e) (26.983) (225) (27.208) (21.695) - (21.695) (20.720) - (20.720)
Equivalência patrimonial (1.403) - (1.403) (25.041) - (25.041) 7.164 - 7.164
Outras receitas e despesas
 operacionais (a)(e) 899 (1.727) 2.626 (5.891) - (5.891) 4.088 - 4.088
Receitas financeiras 2.116 - 2.116 1.759 - 1.759 1.800 - 1.800
Despesas financeiras (11.305) - (11.305) (3.311) - (3.311) (2.864) - (2.864)
Resultado financeiro (9.189) - (9.189) (1.552) - (1.552) (1.064) - (1.064)
Lucro (prejuízo) antes
 dos impostos 11.283 1.502 12.785 (11.398) - (11.398) 10.407 - 10.407
Tributos sobre o lucro
Contribuição social (a) (863) (135) (998) (613) - (613) (459) - (459)
Imposto de renda (a) (1.795) (376) (2.171) (2.006) - (2.006) (2.649) - (2.649)

(2.658) (511) (3.169) (2.619) - (2.619) (3.108) - (3.108)
Lucro (prejuízo) líquido
 do exercício 8.625 991 9.616 (14.017) - (14.017) 7.299 - 7.299
Lucro (prejuízo) líquido básico
 por ação (R$) (g) 1,76 0,20 1,96 (2,86) - (2,86) 1,49 - 1,49
Lucro (prejuízo) líquido diluído
 por ação (R$) (g) 1,76 0,20 1,96 (2,86) - (2,86) 1,49 - 1,49

Controladora
2019 2018 2017

Demonstração do Resultado
  Abrangente

Origi-
nal

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Origi-
nal

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (a) (e) 8.625 991 9.616 (14.017) - (14.017) 7.299 - 7.299
Itens que serão reclassificados
 posteriormente para o resultado:
Efeitos cambiais sobre conversão
 de investimento no exterior 1.749 - 1.749 5.714 - 5.714 822 - 822

Resultado abrangente do exercício 10.374 991 11.365 (8.303) - (8.303) 8.121 - 8.121
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Consolidado
2019 2018 2017

Demonstração do Resultado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Receita líquida 443.215 - 443.215 - - - - - -
Custo dos serviços (363.399) - (363.399) 301.333 - 301.333 170.665 - 170.665
Lucro bruto 79.816 - 79.816 (228.079) - (228.079) (129.768) - (129.768)
Despesas gerais
 e administrativas (e) (50.053) - (50.053) 73.254 - 73.254 40.897 - 40.897
Equivalência patrimonial 4.685 - 4.685 (42.236) (1.050) (43.286) (28.477) - (28.477)
Outras receitas e despesas
 operacionais (a) (e) 4.720 1.502 6.222 (1.971) - (1.971) 4.842 - 4.842
Receitas financeiras 1.873 - 1.873 (8.226) 1.050 (7.176) 3.465 - 3.465
Despesas financeiras (29.809) - (29.809) 1.277 - 1.277 2.904 - 2.904
Resultado financeiro (27.936) - (27.936) (42.949) - (42.949) (12.290) - (12.290)
Lucro (prejuízo) antes
 dos impostos 11.232 1.502 12.734 (41.672) - (41.672) (9.386) - (9.386)
Tributos sobre o lucro - - - (20.851) - (20.851) 11.341 - 11.341
Contribuição social (a) (659) (135) (929) 1.922 1.922 (730) (730)
Imposto de renda (a) (1.948) (376) (2.698) 4.912 - 4.912 (3.312) - (3.312)

(2.607) (511) (3.627) 6.834 - 6.834 (4.042) - (4.042)
Lucro (prejuízo) líquido
 do exercício 8.625 991 10.605 (14.017) - (14.017) 7.299 - 7.299
Lucro (prejuízo) líquido básico
 por ação (R$) (f) 1,76 0,20 2,16 (2,86) - (2,86) 1,49 - 1,49
Lucro (prejuízo) líquido diluído
 por ação (R$) (f) 1,76 0,20 2,16 (2,86) - (2,86) 1,49 - 1,49
Demonstração do Resultado Consolidado
Abrangente 2019 2018 2017

Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Lucro (prejuízo) líquido
 do exercício 8.625 991 9.616 (14.017) - (14.017) 7.299 - 7.299
Itens que serão reclassificados
 posteriormente para o resultado:
Efeitos cambiais sobre conver-
são de investimento no exterior 1.749 - 1.749 5.714 - 5.714 822 - 822
Resultado abrangente do 
exercício 10.374 991 11.365 (8.303) - (8.303) 8.121 - 8.121

Controladora
2019 2018 2017

Demonstração dos Fluxos 
de Caixa Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais (H) 37.952 (1.628) 36.324 18.573 1.031 19.604 19.530 (284) 19.246
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Investimentos (H) (114.254) 8.613 (105.641) (47.439) (462) (47.901) (12.941) (62) (13.003)
Fluxo de Caixa das Ativida-
des de Financiamentos 80.323 (6.985) 73.338 22.157 (569) 21.588 (8.295) 346 (7.949)

Consolidado
2019 2018 2017

Demonstração dos
 Fluxos de Caixa Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado Original

Ajustes e 
Reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Fluxo de Caixa das Atividades
 Operacionais (H) 48.330 2.154 50.484 36.876 (5.840) 31.036 37.807 552 38.359
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Investimentos (H) (79.721) 5.093 (74.628) (55.772) 6.863 (48.909) (19.822) (922) (20.744)
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Financiamentos 58.480 (7.228) 51.252 13.453 (976) 12.477 (21.764) 368 (21.396)
Efeito das Mudanças
 de Câmbio (H) 97 (19) 78 385 (47) 338 84 2 86
As principais reclassificações e ajustes efetuados nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2019, 2018 e 2017 estão descritas a seguir: (a) Ajustes decorrentes do reconhecimento do ganho na remensuração de inves-
timento detido anteriormente, na data da combinação de negócios que resultou na aquisição de controle das investidas OceanPact 
Geociências e OML, conforme evidenciado nas notas explicativas n° 14.2.a e 14.3. O Grupo detinha controle compartilhado nessas 
investidas e passou a deter controle integral, o que caracterizou uma aquisição em etapas. Desta forma, apurou o ganho na remen-
suração do investimento detido anteriormente nessas investidas e os impostos diferidos. (b) Reclassificação de obrigações com 
pessoal para provisão para riscos referente a reclamação por acidente de trabalho de funcionário da Companhia, para uma melhor 
apresentação considerando a natureza deste saldo. (c) Reclassificação dos montantes correspondentes aos encargos trabalhistas 
da rubrica de tributos a recolher para obrigações com pessoal, ambos no passivo circulante, para uma melhor apresentação tendo 
em vista a natureza dos saldos. (d) Reclassificação de provisão riscos para outras obrigações, para uma melhor apresentação de 
saldo da controlada Servmar. (e) Reclassificação entre contas de despesas gerais e administrativas e outras despesas operacio-
nais, para uma melhor apresentação tendo em vista a natureza dos saldos. (f) Reclassificação do saldo a pagar de dividendos e 
JCP do passivo não circulante para o passivo circulante em 31 de dezembro de 2019 considerando a expectativa de liquidação dos 
saldos no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020. (g) Impacto decorrente da reapresentação do lucro do exercício tendo 
em vista os ajustes efetuados e identificados no item (a) acima, que impactou o numerador do cálculo do lucro por ação básico e 
diluído da Companhia. (h) Alteração dos saldos de fluxos de caixa decorrentes dos ajustes identificados no item (a) acima e demais 
reclassificações principalmente relacionadas às combinações de negócio efetuadas nos períodos, à movimentação observada nos 
saldos de empréstimos e financiamentos e aos ajustes de conversão, objetivando uma melhor apresentação dos fluxos de caixa da 
Companhia. 2.3. Bases de consolidação e investimento em controladas. As demonstrações financeiras consolidadas compreen-
dem as informações contábeis das Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. O controle é obtido 
quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a 
capacidade de afetar estes retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Especificamente, a Companhia controla 
uma investida se, e apenas se, tiver: • Poder em relação à investida. • Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento com a investida. • A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos. A 
Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais 
dos três elementos de controle elencados acima. A consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver controle 
em relação à controlada e finaliza quando a Companhia deixar de exercer o mencionado controle. Ativo, passivo e resultado de uma 
controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data 
em que a Companhia obtiver o controle até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada. Eventual 
alteração na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é contabilizada como transação patrimonial. 
Quando a Companhia exerce controle conjunto de uma investida ou possui influência significativa em uma coligada, o investimento 
e os resultados dessas investidas são tratados pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, na proporção das participações detidas nas referidas entidades controladas em conjunto e coligadas. Descrição dos 
principais procedimentos de consolidação: i. Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas. ii. 
Eliminação das participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das empresas controladas. iii. Eliminação 
dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não 
realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos 
relacionados. iv. As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e consistem com 
aquelas utilizadas nos exercícios comparativos. A Companhia consolida suas demonstrações financeiras com as de suas controla-
das, considerando o mesmo período de divulgação. Segue abaixo quadro demonstrando as controladas, controladas em conjunto 
e coligadas da Companhia, datas de constituição e suas atividades fim:

Investidas Denominação
Local da  

constituição e sede
Data de  

constituição Atividades-fim
1. EnvironPact Consultoria Em Engenharia e Meio 
Ambiente Ltda. EnvironPact Brasil 27/12/2008 Prestação de serviços de consultoria ambiental

2. Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. Servmar Brasil 17/04/1986 Prestação de serviços de estudos de projetos sobre impacto ambiental e análise de risco, serviços de construção civil, projetos de 
engenharia e apoio marítimo

3. OceanPact Navegação Ltda. OceanPact Navegação Brasil 16/05/2012 Afretamento de embarcações
4. OceanPact Tecnologia Ltda. OceanPact Tecnologia Brasil 18/08/2014 Não operacional
5. Maraú Navegação Ltda. Maraú Brasil 27/06/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
6. Camamu Navegação Ltda. Camamu Brasil 13/09/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
7. OceanPact Geociências Ltda. (1) OceanPact Geociências Brasil 16/07/2012 Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha em águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações
8. OceanPact Netherlands B.V. OceanPact Netherlands Holanda 20/09/2008 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
9. OceanPact International Holding Cayman OceanPact International Ilhas Cayman 09/10/2013 Atua como Holding de investidas no exterior
9.1. Cod Hole LLP Cod Hole Reino Unido 24/01/2014 Afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos, participação em outras companhias
9.1.1. Maritim Miljo Beredskap AS MMB Noruega 29/12/1999 Aluguel de equipamentos, treinamentos e manutenção de equipamentos
9.2. OceanPact Maritime LTD. (2) OML Reino Unido 09/04/2014 Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha em águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações
10. OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. OceanPact Uruguay Uruguai 27/07/2016 Não operacional
11. O’Brien’s do Brasil Consultoria
 em Emergências e Meio Ambiente S.A. O’Brien’s do Brasil Brasil 27/10/2011 Prestação de serviços de consultoria e treinamento em planejamento e gerenciamento de emergência e assuntos relacionados à 

segurança e meio ambiente.
12. OceanPact de Mexico SA de CV OceanPact Mexico México 27/03/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
(1) Anteriormente denominada Gardline Marine Sciences do Brasil S.A.
(2) Anteriormente denominada Gardline Maritime Limited
Segue abaixo quadro demonstrando as controladas (diretas e indiretas) da Companhia que são consolidadas, e as controladas em conjunto e coligadas (diretas e indiretas) da Companhia que não são consolidadas, e percentuais de partici-
pação detidos pela Companhia nos exercícios apresentados:

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Tipo % Participação Tipo % Participação Tipo % Participação

Denominação investimento Direta Indireta investimento Direta Indireta investimento Direta Indireta
1. EnvironPact controle direto 99,95% controle direto 99,95% controle direto 99,95%
2. Servmar controle direto 100% - controle direto 100% - - - -
3. OceanPact Navegação controle direto 100% - controle direto 100% - controle direto 100% -
4. OceanPact Tecnologia controle direto 99% 1% controle direto 99% 1% controle direto 99% 1%
5. Maraú controle direto 99,90% 0,10% - - - - - -
6. Camamu controle direto 99,90% 0,10% - - - - - -
7. OceanPact Geociências controle direto 100% - controle conjunto 50% controle conjunto 50% -
8. OceanPact Netherlands controle direto 100% - controle direto 100% - - - -
9. OceanPact International controle direto 100% - controle direto 100% - controle direto 100% -
9.1. Cod Hole controle indireto - 99% controle indireto - 99% controle indireto - 99%
9.1.1. MMB controle indireto - 99% controle indireto - 99% controle indireto - 99%
9.2. OML controle indireto - 100% controle conjunto - 50% controle conjunto - 50%
10. OceanPact Uruguay controle direto 99% 1% controle direto 99% 1% controle direto 99% 1%
11. O’Brien’s do Brasil controle conjunto indireto 26% 24% controle conjunto indireto 26% 24% controle conjunto indireto 26% 24%
12. OceanPact Mexico controle conjunto 50% - - - - - - -
a) Consórcio Foz-OceanPact (“Foz-Ocean”). Em 21 de novembro de 2011, a Companhia iniciou a participação em um 
consórcio com a Foz do Brasil S.A. (“Foz”), com o objetivo de prestar serviços de operação e manutenção básica de em-
barcações e equipamentos de resposta a emergências à Petrobras Transporte S.A. Conforme determinação em contrato 
firmado entre as partes, a Foz, líder do consórcio, é responsável pelo registro e escrituração contábil, emissão de docu-
mentos fiscais e apuração de tributos, cabendo à Companhia registrar os ativos, passivos, receitas, custos e despesas 
decorrentes desse consórcio com base em relatórios enviados mensalmente pela Foz, na proporção de 30%. Com base 
no CPC 19 (R2) – Negócios em Conjunto, equivalente ao IFRS 11, o consórcio em questão é considerado uma operação 
conjunta (joint operation) e os ativos e passivos e resultados são reconhecidos com base na participação de cada parte. 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o Consórcio não teve atividade operacional, devido encer-
ramento do contrato com o cliente, que ocorreu no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 2.3. Moedas funcionais 
e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia, e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. A Companhia e suas investidas determinam suas próprias moedas funcionais, e naquelas cujas moedas 
funcionais são diferentes do Real, as demonstrações financeiras são traduzidas para o Real, os ativos e passivos pela 
taxa cambial da data do balanço de fim de período e o resultado pela taxa média do período, em conformidade com o 
CPC 02(R2) – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, equivalente ao 
IAS 21 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. As variações resultantes da conversão citada são reconhe-
cidas em conta específica do patrimônio líquido, denominada “ajuste acumulado de conversão”. Transações e saldos. 
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas 
datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras são convertidos 
para a moeda funcional pela taxa de câmbio de fechamento na data de reporte. Todas as diferenças são registradas na 
demonstração do resultado, com exceção de itens monetários designados como parte de um hedge de investimento 
líquido. Essas diferenças são reconhecidas diretamente em outros resultados abrangentes até o momento da aliena-
ção do investimento líquido, quando são reconhecidas na demonstração do resultado. Itens não monetários que são 
mensurados pelo custo histórico em moeda estrangeira são convertidos usando-se a taxa de câmbio vigente na data da 
transação. Itens não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são convertidos usando-se 
as taxas de câmbio vigentes nas datas em que o valor justo tiver sido mensurado. Os ganhos ou perdas resultantes da 
conversão de itens não monetários mensurados ao valor justo são tratados de acordo com o reconhecimento aplicável 
ao ganho ou perda sobre a variação do valor justo do item. O ágio e os ajustes ao valor justo resultantes da aquisição de 
uma operação no exterior são tratados como ativos e passivos da operação no exterior e convertidos com base na taxa 
de câmbio de fechamento. As diferenças cambiais são reconhecidas em outros resultados abrangentes. 
Moedas funcionais das investidas da Companhia
Empresa Moeda funcional
EnvironPact Real
Servmar Real
OceanPact Navegação Real
OceanPact Tecnologia Real
Maraú Real
Camamu Real
OceanPact Geociências Real
OceanPact Netherlands Dólar americano
OceanPact International Dólar americano
Cod Hole Dólar americano
MMB Coroa norueguesa
OML Dólar americano
OceanPact Uruguay Dólar americano
O’Brien’s do Brasil Real
OceanPact Mexico Peso mexicano
2.4. Principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas, estão 
apresentadas a seguir. a) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. A Companhia considera 
como caixa e equivalentes de caixa: (i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações financeiras de con-
versibilidade imediata em um montante conhecido de caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Por-
tanto, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, de três meses ou menos, a contar da data da sua contratação. b) Receitas de serviços. Com a adoção do CPC 
47 – Receita de contrato com cliente, equivalente ao IFRS 15, aplicável para exercícios encerrados em ou após 1° de 
janeiro de 2018, a receita de serviços passou a ser mensurada com base no valor justo da contraprestação que a Com-
panhia espera receber em um contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos inciden-
tes, sendo registrada no momento em que transfere o controle do produto ou presta o serviço ao cliente. A Companhia e 
suas controladas fornecem serviços para terceiros, que são reconhecidos como obrigação de desempenho satisfeita ao 
longo do tempo. A receita é reconhecida para esses serviços com base no estágio de conclusão do contrato, quando 
aplicável. A Administração entende que o estágio de conclusão determinado como a proporção do período total espera-
do para prestação do serviço decorrido no final do período de relatório é uma medida apropriada do progresso com rela-
ção ao total cumprimento dessas obrigações de desempenho de acordo com o CPC 47 – Receita de contrato com 
cliente, equivalente ao IFRS 15. A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos bens ou serviços 
é transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia e suas controladas esperam 
ter direito em troca destes bens ou serviços. A Companhia conclui, de modo geral, que é o principal em seus contratos 
de receita porque normalmente controla os bens ou serviços antes de transferi-los para o cliente. Até o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas adotavam o CPC 30 (R1) – Receitas, equivalente ao IAS 
18, onde a receita era reconhecida na extensão em que fosse provável que benefícios econômicos seriam gerados para 
a Companhia e suas controladas e quando pudesse ser mensurada de forma confiável. A Companhia e suas controladas 
avaliavam as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se estava atuando como 
agente ou principal e, ao final, concluiu que estava atuando como principal em todos os seus contratos de receita vigen-
tes naqueles exercícios. c) Contas a receber. As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, in-
cluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade da Companhia e suas controladas, menos os tributos retidos 
na fonte, os quais são considerados créditos tributários (quando aplicável). Com base no CPC 48 – Instrumentos finan-
ceiros, equivalente ao IFRS 9, ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas usam in-
formações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores 
econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros, com base em estimativas de perdas esperadas 
para os próximos 12 meses ou por toda a vida da operação. A perda de crédito esperada se baseia na diferença entre 
todos os fluxos de caixa contratuais que são devidos à Companhia e suas controladas, de acordo com o contrato e todos 
os fluxos de caixa que Companhia e suas controladas esperam receber, descontados com base na taxa de juros efetiva 
original. Até 31 de dezembro de 2017, antes da adoção do CPC 48 – Instrumentos financeiros, equivalente ao IFRS 9, a 

Companhia e suas controladas constituíam sua provisão para perda de clientes com base no conceito de perda incorrida, 
em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a 
receber, levando em consideração as perdas históricas e uma avaliação individual dos saldos a receber com risco de 
realização. d) Estoques. Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. Os 
custos são compostos pelos custos diretos de materiais e, se aplicável, pelos custos diretos de mão-de-obra e pelos 
custos gerais incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. Os custos dos estoques são deter-
minados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, 
deduzido dos custos estimados para conclusão e custos necessários para a comercialização, venda e distribuição dos 
estoques. e) Imobilizado. O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo método linear de 
acordo com a respectiva vida útil econômica. Os ativos imobilizados da Companhia e suas controladas estão demons-
trados ao custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas (vide item “p” desta 
nota explicativa). Os valores residuais e as vidas úteis dos ativos imobilizados e os métodos de depreciação são revistos 
no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. As vidas úteis estimadas dos 
itens do imobilizado estão demonstradas na nota explicativa nº 16. Os ativos de direito de uso são depreciados durante 
o período de arrendamento e a vida útil do correspondente ativo, qual for o menor. Se o arrendamento transferir a titula-
ridade do correspondente ativo ou o custo do ativo de direito de uso refletir que a Companhia e suas controladas esperam 
exercer uma opção de compra deste ativo, o correspondente ativo de direito de uso é depreciado durante a vida útil ativo. 
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela 
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. f) Intangível. 
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida pelo método linear com base na 
vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o 
efeito de eventuais mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil indefi-
nida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumu-
ladas (vide item “p” desta nota explicativa). Os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios e reconhe-
cidos separadamente do ágio são inicialmente registrados pelo seu valor justo na data da aquisição, o qual é 
equivalente ao seu custo. Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis adquiridos em uma com-
binação de negócios são registrados ao custo, deduzidos da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável 
acumuladas, assim como os ativos intangíveis adquiridos. separadamente. Um ativo intangível é baixado na alienação 
ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultan-
tes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor con-
tábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. g) Combinações de negócios As aquisições de 
negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação transferida em uma combinação de negócios 
é mensurada ao valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela Companhia e suas 
controladas na data de aquisição, dos passivos incorridos pela Companhia e suas controladas com relação aos antigos 
controladores da entidade adquirida e das participações emitidas pela Companhia e suas controladas em troca do con-
trole da entidade adquirida. Os custos relacionados à aquisição são reconhecidos no resultado, quando incorridos. Na 
data de aquisição, os ativos adquiridos e os passivos assumidos identificáveis são reconhecidos pelo valor justo na data 
da aquisição, exceto por ativos ou passivos fiscais diferidos e ativos e passivos relacionados a acordos de benefícios aos 
empregados, passivos ou instrumentos patrimoniais relacionados a acordos de pagamento baseado em ações e ativos 
classificados como mantidos para venda, todos reconhecidos e mensurados de acordo com os pronunciamentos técni-
cos específicos para estes temas. O ágio é mensurado como o excesso da soma da contraprestação transferida, do 
valor das participações minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente 
detida na entidade adquirida (se houver) sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos 
assumidos identificáveis. Se, após a reavaliação, os valores líquidos dos ativos adquiridos e passivos assumidos identi-
ficáveis na data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação transferida, do valor das participações mino-
ritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida 
(se houver), o excedente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de compra vantajosa. Quando a con-
traprestação transferida pela Companhia e suas controladas em uma combinação de negócios inclui um acordo de 
contraprestação contingente, a contraprestação contingente é mensurada pelo valor justo na data de aquisição e incluí-
da na contraprestação transferida em uma combinação de negócios. As variações no valor justo da contraprestação 
contingente classificadas como ajustes do período de mensuração são ajustadas retroativamente, com correspondentes 
ajustes ao ágio. Os ajustes do período de mensuração correspondem a ajustes resultantes de informações adicionais 
obtidas durante o “período de mensuração” (que não poderá ser superior a um ano a partir da data de aquisição), rela-
cionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição. A contabilização subsequente das variações no valor 
justo da contraprestação contingente não classificadas como ajustes do período de mensuração depende da forma de 
classificação da contraprestação contingente. A contraprestação contingente classificada como patrimônio líquido não é 
remensurada nas datas de relatórios subsequentes e sua correspondente liquidação é contabilizada no patrimônio líqui-
do. Outras contraprestações contingentes são remensuradas ao valor justo nas datas de relatórios subsequentes, e as 
variações no valor justo são contabilizadas no resultado. Quando uma combinação de negócios é realizada em etapas, 
a participação anteriormente detida pela Companhia e suas controladas na entidade (incluindo operações conjuntas) 
adquirida é remensurada ao seu valor justo na data de aquisição e o correspondente ganho ou perda, se houver, é reco-
nhecido no resultado. Os valores das participações na entidade adquirida antes da data de aquisição, anteriormente 
reconhecidos em “Outros resultados abrangentes”, são reclassificados no resultado, na medida em que tal tratamento 
seja adequado caso essa participação tivesse sido alienada. Se a contabilização inicial de uma combinação de negócios 
estiver incompleta no encerramento do período no qual essa combinação ocorreu, o Grupo registra os valores provisó-
rios dos itens cuja contabilização estiver incompleta. Esses valores provisórios são ajustados durante o período de 
mensuração ou os ativos e passivos adicionais são reconhecidos para refletir as novas informações obtidas relaciona-
das a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição, os quais, se conhecidos, teriam afetado os valores reconhe-
cidos naquela data. h) Ágio. O ágio é inicialmente reconhecido e mensurado conforme descrito no item “Combinação de 
negócios”. O ágio não é amortizado, mas é submetido ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anualmente. 
Para fins do teste de redução ao valor recuperável, o ágio é alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da 
Companhia e suas controladas (ou grupos de unidades geradoras de caixa) que irão se beneficiar das sinergias da 
combinação. As unidades geradoras de caixa às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente ao teste de redu-
ção ao valor recuperável ou, com maior frequência quando houver indicação de que a unidade poderá apresentar redu-
ção ao valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de caixa for menor que o valor contábil, a perda 
por redução ao valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil do ágio alocado à unidade e, 
posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada um dos seus ativos. As per-
das por redução ao valor recuperável do ágio são reconhecidas no período subsequente. Na alienação da unidade ge-
radora de caixa, o valor atribuível do ágio é incluído na apuração do lucro ou prejuízo da alienação. A Companhia e suas 
controladas não reconheceram nenhuma provisão para redução ao valor recuperável do ágio reconhecido em seu ativo. 
i) Reconhecimento de despesas. As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vin-
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culação com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e 
que competem a exercícios futuros são ativadas de acordo com seus respecti-
vos prazos de duração. j) Provisões. Provisões são reconhecidas quando a 
Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) em consequên-
cia de um evento passado, seja provável que benefícios econômicos sejam re-
queridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obri-
gação possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa 
da compensação necessária para liquidar a obrigação presente na data do ba-
lanço, levando em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. 
A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do re-
sultado. Se o efeito do valor temporal do dinheiro for significativo, as provisões 
são descontadas utilizando uma taxa corrente antes dos tributos que reflete, 
quando adequado, os riscos específicos ao passivo. Quando for adotado des-
conto, o aumento na provisão devido à passagem do tempo é reconhecido 
como custo de financiamento. A provisão pode ser revertida caso a estimativa 
de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças nas circuns-
tâncias ou quando a obrigação for liquidada. Passivos contingentes não são 
reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a 
probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores 
não possam ser estimados. Os ativos contingentes não são reconhecidos, mas 
são objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios 
econômicos for tida como provável. Caso a entrada de benefícios econômicos 
seja tida como praticamente certa, o ativo relacionado não é um ativo contingen-
te e seu reconhecimento é adequado. A Companhia e suas controladas são 
parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas são constituídas para todas as contingências 
referentes a processos para os quais é provável que uma saída de recursos seja 
feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser 
feita. Avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dis-
poníveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas constantemen-
te e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
A Companhia e suas controladas reconhecem, ainda, provisões referentes a 
férias, 13º salário e encargos sociais incidentes sobre essas remunerações, de 
acordo com a quantidade de períodos trabalhados pelos funcionários, ou seja, 
de acordo com as obrigações devidas, mas não efetivadas, em cada exercício. 
k) Empréstimos e financiamentos A Companhia e suas controladas registram 
seus empréstimos e financiamentos obtidos com base no custo amortizado 
usando o método de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na de-
monstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como duran-
te o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Os ganhos 
sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos 
com empréstimos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são 
deduzidos dos custos com empréstimos elegíveis para capitalização. l) Arren-
damentos. Em 6 de outubro de 2017 foi emitido o pronunciamento técnico CPC 
06 (R2) - Arrendamentos, equivalente ao IFRS 16, com vigência para exercícios 
sociais que se iniciarem a partir de 1º de janeiro de 2019 e introduz um modelo 
único para contabilização de contratos de arrendamento, eliminando a distinção 
entre arrendamentos operacionais e financeiros, resultando na contabilização 
da maioria dos contratos de arrendamento nos balanços das arrendatárias. A 
contabilidade dos arrendadores permanece substancialmente inalterada e a 
distinção entre contratos de arrendamento operacional e financeiro é mantida. 
Como permitido pelo pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos, 
equivalente ao IFRS 16, a Companhia reconheceu o efeito cumulativo de aplicar 
esse pronunciamento a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando o método re-
trospectivo modificado. Portanto, a Companhia não está reapresentando as in-
formações comparativas. A Companhia realizou a avaliação para os contratos 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, e identificou os ativos e seus contra-
tos, essa avaliação foi dividida em dois estágios, sendo: • Identificação dos con-
tratos e análise. • Efeitos nas demonstrações contábeis com a adoção da nor-
ma. Na data de início é reconhecido o direito de uso e o passivo de 
arrendamento, a Companhia mensura seu passivo ao valor presente dos paga-
mentos do arrendamento, onde é utilizada a taxa incremental, já que não possui 
taxa de juros implícita em seus contratos. A taxa incremental estimada é em 
função das taxas de captação de financiamentos de longo prazo, ajustada para 
refletir as características do arrendamento, como o risco do ambiente econômi-
co do país, moeda, prazo e a data de início do contrato. Se ocorrer alguma alte-
ração do fluxo de caixa esperado no contrato, o passivo é prontamente remen-
surado. Somente será revisada a taxa de desconto caso um novo contrato for 
realizado. A Companhia e sus controladas amortizam o ativo de direito de uso 
pelo método linear, pelo prazo do arrendamento. A Companhia e suas controla-
das usaram o expediente prático disponível na transição para o CPC 06 (R2), 
equivalente ao IFRS 16, para não reavaliar se um contrato é ou contém um ar-
rendamento. Portanto, a definição de arrendamento de acordo com o CPC 06 
(R1), equivalente ao IAS 17 e à IFRIC 4 continuará aplicável aos contratos de 
arrendamento firmados ou modificados antes de 1º de janeiro de 2019. Adicio-
nalmente, conforme permitido pelo novo pronunciamentos em questão, a Com-
panhia e suas controladas não aplicaram os requerimentos no CPC 06 (R2) 
para arrendamentos de curto prazo (prazo de arrendamento de 12 meses ou 
menos) e arrendamentos de ativos de baixo valor, reconhecendo uma despesa 
de arrendamento pelo método linear, conforme previsto no CPC 06(R2), equiva-
lente ao IFRS 16. Para maiores detalhes sobre os efeitos da adoção inicial des-
te pronunciamento, vide nota explicativa nº 4. Até 31 de dezembro de 2018, 
antes da adoção do CPC 06 (R2) - Arrendamentos, equivalente ao IFRS 16, a 
Companhia e suas controladas classificavam seus arrendamentos entre opera-
cional e financeiro, com base na avaliação de transferência substancial de ris-
cos e benefícios para a contraparte, sendo que os arrendamentos operacionais 
eram contabilizados como despesa no resultado do exercício, quando incorri-
dos, enquanto que os arrendamentos financeiros eram contabilizados no ativo 
imobilizado da Companhia e suas controladas, tendo como contrapartida o re-
conhecimento de um passivo de arrendamento. m) Instrumentos financeiros. 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da 
Companhia e suas controladas quando estas forem parte das disposições con-
tratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente 
mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à 
aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e pas-
sivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acres-
cidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se 
aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribu-
íveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do re-
sultado são reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos financeiros. Os 
ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado e ao valor justo por meio do resultado, dependendo de sua classifi-
cação. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do mo-
delo de negócios da Companhia e suas controladas para a gestão destes ativos 
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham 
um componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia e 
suas controladas tenham aplicado o expediente prático, a Companhia e suas 
controladas inicialmente mensuram um ativo financeiro ao seu valor justo acres-
cido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao 
valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não con-
tenham um componente de financiamento significativo, ou para as quais a Com-
panhia e suas controladas tenham aplicado o expediente prático, são mensura-
das pelo preço de transação determinado de acordo com o CPC 47 – Receita de 
contrato com cliente, equivalente ao IFRS 9. Para que um ativo financeiro seja 
classificado e mensurado pelo custo amortizado ele precisa gerar fluxos de cai-
xa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também 
referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avalia-
ção é executada em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia 
e suas controladas para administrar ativos financeiros se refere a como geren-
cia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios 
determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa con-
tratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. As compras ou vendas 
de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo esta-
belecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) 
são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia 
e suas controladas se comprometem a comprar ou vender o ativo. Para fins de 
mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados, pela Compa-
nhia e suas controladas, em duas categorias: • Ativos financeiros ao custo amor-
tizado. • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia e 
suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado se am-
bas as seguintes condições forem atendidas: (i) o ativo financeiro for mantido 
dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com 
o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e (ii) os termos contratuais do ativo 
financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que consti-
tuam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do princi-
pal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemen-
te mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao 
valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o 
ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financei-
ros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimen-
to inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obriga-
toriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda 
ou recompra no curto prazo. Derivativos, inclusive derivativos embutidos sepa-
rados, também são classificados como mantidos para negociação, a menos que 
sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. A Companhia e suas 
controladas não possuem instrumentos financeiros derivativos, nem contabili-
dade de “hedge”. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusi-
vamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao 
valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negócios. 
Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser classificados pelo 
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo 
valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou 
reduzir significativamente, um descasamento contábil. Ativos financeiros ao va-
lor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo 
valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demons-
tração do resultado. Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um 
ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) deixa 
de ser reconhecido quando: (i) os direitos de receber fluxos de caixa do ativo 
expiraram, ou (ii) a Companhia e suas controladas transferiram seus direitos de 
receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integral-
mente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos 
termos de um contrato de repasse e houve a transferência substancial de todos 
os riscos e benefícios do ativo, ou não houve a transferência nem retenção 
substancial de todos os riscos e benefícios do ativo, mas ocorreu a transferência 
do controle do ativo. Quando a Companhia e suas controladas transferem seus 
direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo de repas-
se, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. 
Quando não transferiram nem retiveram substancialmente todos os riscos e 
benefícios do ativo, nem transferiram o controle do ativo, a Companhia e suas 
controladas continuam a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envol-
vimento continuado. Neste caso reconhece um passivo associado. O ativo 
transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflita os 

direitos e as obrigações retidos pela Companhia e suas controladas. O envolvi-
mento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado 
pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da contrapresta-
ção recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia). 
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. A Companhia e suas con-
troladas reconhecem uma provisão para perdas de crédito esperadas para to-
dos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resulta-
do. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de 
caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa 
que a Companhia e suas controladas esperam receber, descontados a uma 
taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de 
caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias detidas ou ou-
tras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As per-
das de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposi-
ções de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de 
crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são 
provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadimplência 
possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). 
Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no 
risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para 
perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, inde-
pendentemente do momento da inadimplência. Passivos financeiros. Todos os 
passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou 
menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do 
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão 
do passivo financeiro. Para fins de mensuração subsequente, os passivos fi-
nanceiros são classificados, pela Companhia e suas controladas, em duas ca-
tegorias: • Passivos financeiros ao custo amortizado. • Passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financei-
ros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. 
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demons-
tração do resultado. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamen-
tos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemen-
te pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos 
e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem 
como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortiza-
do é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição 
e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A 
amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa fi-
nanceira na demonstração do resultado. Um passivo financeiro é baixado quan-
do a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especifica-
da no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo 
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são subs-
tancialmente modificados, tal troca ou modificação deixa de reconhecida no 
passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos res-
pectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. Com-
pensação de instrumentos financeiros. Os ativos financeiros e passivos finan-
ceiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação 
dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, 
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. n) Capitalização de 
juros de empréstimos. A Companhia e suas controladas capitalizam os custos 
de empréstimos, conforme preconizado pelo CPC 20 (R1) e IAS 23, que são 
direta ou indiretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável (ativo que, 
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto 
para seu uso pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as variações 
cambiais capitalizadas limitadas ao custo de captação no mercado interno vi-
gente na data de obtenção dos empréstimos. o) Demonstrações dos fluxos de 
caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método 
indireto. A Companhia e suas controladas apresentam os dividendos recebidos 
como atividade de investimento, conforme permitido pelo CPC 03 (R2) – De-
monstração dos fluxos de caixa, equivalente ao IAS 7. p) Demonstração do Va-
lor Adicionado (“DVA”). Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a ri-
queza criada pela Companhia e suas controladas, e sua distribuição durante 
determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação so-
cietária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e 
como informação suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, 
pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs. A 
DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis 
que servem de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo 
as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em 
sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia e suas controla-
das, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos 
incidentes sobre ela, as outras receitas e os efeitos da provisão para perda de 
créditos), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições 
de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no 
momento da aquisição, os efeitos das perdas e da recuperação de valores ati-
vos e a depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido de tercei-
ros (participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos con-
trolados em conjunto, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da 
DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contri-
buições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais pró-
prios. q) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administra-
ção revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos imobilizados e 
intangíveis com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, o montante 
recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante des-
sa perda, se houver. Quando o ativo não gera fluxos de caixa separadamente 
dos outros ativos, a Companhia e suas controladas calculam o valor recuperá-
vel da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. Quando uma base de 
alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos 
também são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor 
grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razo-
ável e consistente possa ser identificada. Ativos intangíveis com vida útil indefi-
nida são submetidos ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anu-
almente e sempre que houver indicação de que o ativo possa apresentar perda 
por redução ao valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o 
valor justo menos os custos de alienação e o valor em uso. Na avaliação do 
valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor 
presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflete uma avaliação 
atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo 
para os quais a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o valor 
recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor 
que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) 
é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável 
é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao 
valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor 
contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada do 
seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido 
determinado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse 
sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios 
anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida 
imediatamente no resultado, na medida em que elimina a perda por redução ao 
valor recuperável que foi reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. A 
Companhia e suas controladas consideram no mínimo cada segmento opera-
cional como uma unidade geradora de caixa. Nos exercícios apresentados não 
houve nenhuma constituição nem reversão de provisão para perda por redução 
ao valor recuperável. r) Resultado por ação. O resultado por ação básico é cal-
culado por meio do resultado do exercício da Companhia e a média ponderada 
das ações ordinárias no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é 
calculado por meio da referida média das ações, ajustada pelos instrumentos 
potencialmente conversíveis em ações, se aplicável, nos exercícios apresenta-
dos, nos termos do CPC 41 - Resultado por Ação, equivalente ao IAS 33. s) 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos corren-
tes e diferidos. Impostos correntes. O imposto corrente se baseia no lucro real 
do exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no resultado porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Os passi-
vos fiscais correntes da Companhia e suas controladas são calculados com 
base em alíquotas fiscais promulgadas ou substancialmente promulgadas no 
final do período de relatório. Uma provisão é reconhecida para questões para as 
quais a apuração de impostos é incerta, mas há probabilidade de desembolso 
futuro de recursos para uma autoridade fiscal. As provisões representam a me-
lhor estimativa do valor a ser pago. O lançamento de impostos se baseia no 
julgamento de profissionais da Companhia e suas controladas, suportado pela 
experiência anterior com relação a essas atividades e, em determinados casos, 
com base na opinião de consultores fiscais. Impostos diferidos. O imposto dife-
rido é o imposto devido ou a recuperar sobre as diferenças entre o valor contábil 
de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e as correspondentes ba-
ses de cálculo usadas na apuração do lucro real e é contabilizado pelo método 
do passivo. Os passivos fiscais diferidos são geralmente reconhecidos sobre 
todas as diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais diferidos são re-
conhecidos quando for provável que a Companhia e suas controladas apresen-
tarão lucro tributável em montante suficiente para que tais diferenças temporá-
rias dedutíveis possam ser utilizadas. Passivos fiscais diferidos não são 
reconhecidos se a diferença temporária for resultante do reconhecimento inicial 
de ágio. Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias tributáveis associadas a investimentos em controladas, coligadas 
e empreendimentos controlados em conjunto, exceto quando a Companhia e 
suas controladas forem capazes de controlar a reversão das diferenças tempo-
rárias e quando for provável que essa reversão não irá ocorrer em um futuro 
previsível. Os ativos fiscais diferidos originados de diferenças temporárias de-
dutíveis relacionadas a tais investimentos e participações somente são reco-
nhecidos quando for provável que haverá lucro tributável futuro em montante 
suficiente para que tais diferenças temporárias possam ser utilizadas e quando 
sua reversão for provável em um futuro previsível. O valor contábil dos ativos 
fiscais diferidos é revisado no fim de cada período de relatório e reduzido quan-
do não for mais provável que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis 
para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele. Impostos diferidos 
são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período no qual se 
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas leis 
e alíquotas fiscais promulgadas ou substancialmente promulgadas no fim de 
cada período de relatório. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos 
reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia 
e suas controladas esperam, no fim de cada período de relatório, recuperar ou 
liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais 
diferidos são compensados quando há um direito legalmente exequível de com-
pensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando 
os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam com os impostos incidentes 
pela mesma autoridade tributável onde há intenção de liquidar os impostos cor-
rentes e passivos em uma base líquida. Imposto de renda e contribuição social 
correntes e diferidos do exercício. O imposto de renda e a contribuição social 
correntes e diferidos são reconhecidos no resultado do exercício, exceto quan-
do estão relacionados a itens registrados em outros resultados abrangentes ou 
diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e diferi-
dos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou direta-

mente no patrimônio líquido, respectivamente. Quando os impostos correntes e 
diferidos resultam da contabilização inicial de uma combinação de negócios, o 
efeito fiscal é considerado na contabilização da combinação de negócios.  
3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. 3.1. 
Julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras requer que a Admi-
nistração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os va-
lores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as di-
vulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações. 
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a 
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou 
passivo afetado em exercícios futuros. 3.2. Estimativas e premissas. 3.2.1. Vi-
das úteis dos bens do ativo imobilizado. A Companhia e suas controladas revi-
sam as vidas úteis estimadas dos bens do ativo imobilizado e intangível anual-
mente no final de cada exercício. Durante o exercício corrente, como resultado 
desta avaliação, a Administração estabeleceu que as vidas úteis dos seus bens 
imobilizados se mantiveram inalteradas quando comparadas com aquelas ado-
tadas nos exercícios comparativos. 3.2.2. Tributos. Existem incertezas com re-
lação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época 
de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas controladas constituem 
provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, para possí-
veis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respec-
tivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários 
fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações diver-
gentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade 
fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa am-
pla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo 
domicílio da Companhia e suas controladas. Adicionalmente, impostos a recu-
perar são reconhecidos à medida que a Companhia e suas controladas pos-
suem expectativa de realização de tais saldos, seja por compensação com ou-
tros tributos, seja por pedido de restituição. 3.2.3. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas. A Companhia e suas controladas reconhecem 
provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A ava-
liação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, 
a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados xternos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.2.4. Valor justo de instru-
mentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apre-
sentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, este 
é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de 
caixa descontado. Os dados para essas técnicas se baseiam naqueles pratica-
dos no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um de-
terminado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O jul-
gamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, 
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre 
esses fatores poderiam afetar os valores justos apresentados dos instrumentos 
financeiros. 3.2.5. Avaliação do modelo de negócios. A classificação e mensura-
ção de ativos financeiros depende dos resultados do teste de “apenas paga-
mentos de principal e juros” e do teste do modelo de negócios. A Companhia e 
suas controladas determinam o modelo de negócios em um nível que reflete 
como os grupos de ativos financeiros são gerenciados em conjunto para atingir 
um objetivo de negócios específico. Essa avaliação inclui julgamento que refle-
te todas as evidências relevantes incluindo a forma como o desempenho dos 
ativos é avaliado e como seu desempenho é mensurado, os riscos que afetam 
o desempenho dos ativos e como esses ativos são geridos e como os gestores 
dos ativos são remunerados. A Companhia e suas controladas monitoram os 
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes baixados antes do seu vencimento para en-
tender o motivo para a sua alienação e se os motivos estão de acordo com o 
objetivo do negócio para o qual o ativo foi mantido. O monitoramento faz parte 
da avaliação contínua sobre se o modelo de negócios para o qual os ativos fi-
nanceiros remanescentes são mantidos continua adequado e, se não for ade-
quado, se houve alguma mudança no modelo de negócios e alguma alteração 
prospectiva na classificação desses ativos. 3.2.6. Perda por redução ao valor 
recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao valor recupe-
rável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa 
excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos cus-
tos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas 
é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos simi-
lares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O 
cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os 
fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem 
atividades de reorganização com as quais a Companhia e suas controladas 
ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que 
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O 
valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de 
caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à 
taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 3.2.7. Cálculo da provi-
são para perdas. Ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e 
suas controladas usam informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que 
se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos 
diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros. A perda por inadim-
plência é uma estimativa da perda resultante de inadimplência. Ela se baseia na 
diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor 
esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e 
as melhorias de crédito totais. A probabilidade de inadimplência é um dado im-
portante para a mensuração da perda de crédito esperada. A probabilidade de 
inadimplência é uma estimativa da probabilidade de inadimplência durante um 
período de tempo específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e 
expectativas de condições futuras. Aumento significativo no risco de crédito im-
pacta a perda de crédito esperada. Ao avaliar se o risco de crédito de um ativo 
aumentou significativamente, a Companhia e suas controladas levam em con-
sideração informações acerca do futuro qualitativas e quantitativas razoáveis e 
comprováveis. 3.2.8. Mensurações do valor justo e processos de avaliação. Al-
guns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas podem ser men-
surados pelo valor justo para fins de elaboração das demonstrações financei-
ras. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, são usados dados 
observáveis do mercado na medida em que estejam disponíveis. Quando não 
há informações de Nível 1 disponíveis, outras técnicas de avaliação são utiliza-
das e informações adequadas ao modelo. Os ativos adquiridos líquidos dos 
passivos assumidos em combinações de negócio têm seus valores justos men-
surados na data da aquisição. Determinadas premissas são adotadas pelos 
avaliadores para determinação de tais valores justos. A contraprestação contin-
gente em combinações de negócios e ativos financeiros não derivativos manti-
dos para negociação são particularmente sensíveis a mudanças em um ou mais 
dados observáveis considerados razoavelmente possíveis no próximo exercí-
cio. 3.2.9. Mensurações das taxas de desconto de arrendamentos. As taxas de 
desconto aplicadas na mensuração dos direitos de uso e passivos de arrenda-
mento foram definidas pela Companhia e suas controladas considerando as 
taxas incrementais, uma vez que os contratos firmados não possuem a informa-
ção da taxa implícita. Para determinação das taxas incrementais, utilizadas 
como taxas de desconto, a Companhia e suas controladas utilizaram informa-
ções dos contratos de arrendamento, e adotaram premissas, tais como a estru-
tura de capital do Grupo e o risco do ambiente econômico do país. 4. Adoção de 
Pronunciamentos e Interpretações do IFRS (Novos e Revisados). Foi emi-
tida em janeiro de 2016 o CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 
17. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensura-
ção, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e 
exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um 
único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamen-
tos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de 
reconhecimento para os arrendatários - arrendamentos de ativos de baixo valor 
(por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou 
seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de 
um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os paga-
mentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de 
usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). 
Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros 
sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direi-
to de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrenda-
mento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no 
prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrenda-
mento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar 
tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação 
do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. O CPC 
06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2019, exige que os arrendatários façam divulgações mais abrangentes do que 
as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia adotou o CPC 06 (R2) e o método 
retrospectivo modificado. A Companhia optou por utilizar as isenções propostas 
pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses 
a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto 
seja de baixo valor, referentes a determinados equipamentos de escritório 
(como computadores pessoais, impressoras, copiadoras, etc.).

Controladora Consolidado

Divul-
gado 

31/12/18

Ajus-
tes 

IFRS 
16

Saldos 
após 

ajustes 
01/01/19

Divul-
gado 

31/12/18

Ajus-
tes 

IFRS 
16

Saldos 
após 

ajustes 
01/01/19

Ativo circulante 55.566 - 55.566 87.708 - 87.708
Ativo não circulante (1) 224.638 36.742 261.380 394.141 39.222 433.363
Total do ativo 280.204 36.742 316.946 481.849 39.222 521.071
Passivo circulante (2) 52.257 14.127 66.384 92.653 14.459 107.112
Passivo
 não circulante (2) 80.355 22.615 102.970 241.604 24.763 266.367
Patrimônio líquido 147.592 - 147.592 147.592 - 147.592
Total do passivo
 e patrimônio líquido 280.204 36.742 316.946 481.849 39.222 521.071
(1) Registrados na rubrica de “Direito de uso”. Para mais detalhes, vide nota 
explicativa n° 15. (2) Registrado na rubrica de “Passivo de arrendamento”. Para 
mais detalhes, vide nota explicativa n° 21. Além das alterações no CPC 06(R2) 
– Arrendamentos, equivalente ao IFRS 16 – Leases, acima mencionado, outras 
normas novas e revisadas passaram a ser aplicáveis no exercício findo em 31 
de dezembro de 2019. A Companhia adotou uma série de alterações às Nor-
mas e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
pelo International Accounting Standards Board – IASB, em vigor para períodos 
anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção dessas Normas e 
Interpretações não teve nenhum impacto relevante sobre as divulgações ou os 
valores divulgados nestas demonstrações financeiras. A seguir estão apresen-
tadas as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a partir de 1º 
de janeiro de 2019. • Alterações no CPC 18 (R2) - Investimento em coligada, em 
controlada e em empreendimento controlado em conjunto (equivalente ao IAS 
28): Investimentos de Longo Prazo em Coligadas e Joint Ventures • Alterações 
no CPC 48 - Instrumentos financeiros (equivalente ao IFRS 9): Características 
de Pagamento Antecipado com Compensação Negativa • Alterações no CPC 
33 - Instrumentos financeiros (equivalente ao IAS 19): Alteração, Redução ou 
Liquidação de Plano de Benefícios aos Empregados • ICPC 22 - Incertezas so-
bre tratamentos de tributos sobre o lucro (equivalente ao IFRIC 23); • Melhorias 
anuais nas IFRSs (Ciclo 2015-2017, IFRS 3 e 11 e IAS 12 e 23). Normas novas 
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e revisadas aplicáveis para exercícios inicados em ou após 1° de janeiro de 
2018. As seguintes normas novas e revisadas foram adotadas pela Companhia 
e suas controladas a partir de 1° de janeiro de 2018: • CPC 48 – Instrumentos 
financeiros, equivalente à IFRS 9. • CPC 47 – Receita de contratos com clien-
tes, equivalente à IFRS 15. • Alterações ao CPC 10 – Pagamento baseado em 
ações, equivalente ao IFRS 2. • ICPC 21 – Transações em moeda estrangeira 
e adiantamento, equivalente ao IFRIC 22. A adoção pela Companhia e suas 
controladas das normas novas e revisadas, em 1° de janeiro de 2018, não tive-
ram efeito ou tais efeitos não foram materiais para as informações financeiras 
da Companhia e suas controladas. Normas e interpretações novas e revisadas 
emitidas e ainda não aplicáveis Na data de autorização destas demonstrações 
financeiras, a Companhia não aplicou as normas e interpretações novas e revi-
sadas que foram emitidas, mas ainda não tem sua adoção mandatória:

Norma ou interpretação Descrição

Em vigor para  
períodos anuais  

iniciados em ou após
Alterações à IFRS 3 Definição de Negócios 01/01/2020
Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de Material 01/01/2020
Estrutura Conceitual Estrutura Conceitual nas 

Normas IFRSs 01/01/2020
IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2021
Alterações no CPC 
36(R3)/ IFRS 10 e no 
CPC 18(R2)/ IAS 28

Venda ou Constituição de 
Ativos entre um Investidor 
e sua Coligada ou “Joint 
Venture”

Postergada 
indefinidamente

Não é esperado que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto 
relevante sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia em períodos futuros. 5. Caixa e Equivalentes de Caixa

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Caixa e bancos 1.185 2.684 4.370 8.459 6.587 7.535
Aplicações financeiras 10.959 5.439 10.462 35.549 10.235 14.345
(*) Total 12.144 8.123 14.832 44.008 16.822 21.880
(*) Aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez (compostas por Cer-
tificados de Depósitos Bancários - CDB pós-fixados), com compromisso de re-
compra (instituição financeira tem o compromisso de recomprar a aplicação 
financeira da Companhia e controladas, caso a Companhia e controladas mani-
festem tal intenção). O rendimento médio em 2019 foi de 98% do CDI (em 2018 
foi de 80,26% do CDI e em 2017 foi de 85,6% do CDI). 
6. Títulos e Valores Mobiliários (Aplicações Financeiras Vinculadas)

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Circulante - - 9.738 - - 9.738
Näo circulante 1.027 - - 7.100 5.605 5.153
Total 1.027 - 9.738 7.100 5.605 14.891
O valor de R$9.738, classificado no ativo circulante da Controladora em 31 de 
dezembro de 2017, se refere ao valor destinado para pagamento da aquisição 
do investimento na Servmar, pagamento este ocorrido em 5 de janeiro de 2018. 
Os títulos e valores mobiliários classificados no não circulante na controladora 
representam aplicações financeiras mantidas com o Banco Bocom BBM, na 
modalidade de certificados de depósito bancário (CDB), com rendimentos atre-
lados ao CDI, no valor de R$1.027 em 31 de dezembro de 2019 (zero em 31 
de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017), referente a contrato de 
garantia, relacionado ao financiamento junto à Financiadora de Estudos e Pro-
jetos - FINEP. Os títulos e valores mobiliários classificados no não circulante no 
consolidado, além das aplicações financeiras mantidas pela controladora junto 
ao Banco Bocom BBM, é composto por saldo de aplicações financeiras manti-
das pela controlada OceanPact Navegação no Banco Itaú, no valor de R$6.073 
em 31 de dezembro de 2019 (em 31 de dezembro de 2018 no valor de R$5.605 
e em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$5.153). O saldo mantido no Banco 
Itaú é referente à aplicação financeira, onde deve ser mantido o valor corres-
pondente a no mínimo três meses da dívida mensal, de acordo com o con-
trato firmado com o BNDES referente ao financiamento das embarcações. As 
aplicações estão registradas no ativo não circulante do consolidado, represen-
tam operações compromissadas, com rendimentos atrelados ao CDI, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. O rendimento 
médio em 2019 foi de 98% do CDI (em 2018 foi de 95% e em 2017 foi de 94%). 
7. Clientes Controladora Consolidado

31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17
Clientes 68.771 32.707 16.027 116.159 54.031 21.562
Partes relacionadas(*) 1.741 57 879 47 17 997
Provisão para perda (871) (719) (361) (1.430) (1.589) (361)
Total 69.641 32.045 16.545 114.776 52.459 22.198
(*) Os saldos a receber de partes relacionadas estão detalhados na nota ex-
plicativa n° 24. A composição dos saldos de clientes vencidos e a vencer está 
apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Saldos a vencer 66.771 29.878 15.418 113.345 49.954 20.953
Saldos vencidos 2.000 2.829 609 2.814 4.077 609

68.771 32.707 16.027 116.159 54.031 21.562
Para fins da controladora, a Administração julgou ser necessária a constituição 
de provisão para perdas de crédito esperadas, com base na perda esperada fu-
tura, em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$871 (R$719 em 31 de dezem-
bro de 2018 e R$361 em 31 de dezembro de 2017), constituído substancialmen-
te pelo cliente Eisa Petro Um S.A., que representa 41% do saldo de provisão 
para perda em 31 de dezembro de 2019 (representa 50% do saldo em 31 de 
dezembro de 2018 e 98% do saldo em 31 de dezembro de 2017). Para fins do 
consolidado, a Administração julgou ser necessária a constituição de provisão 
para perdas de crédito esperadas, com base na perda esperada futura e, em 31 
de dezembro de 2019, tais provisões apresentavam saldo de R$1.430 (R$1.589 
em 31 de dezembro de 2018 e R$361 em 31 de dezembro de 2017), constituída 
substancialmente pelo cliente Eisa Petro Um S.A. e Município do Estado de 
São Paulo, que representam em conjunto 50% do saldo de provisão para perda 
em 31 de dezembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2018 o saldo de provisão 
para perdas de crédito esperadas se refere principalmente pelos clientes Eisa 
Petro Um S.A., Petrobras e Fersol Indústria e Comércio, que representam em 
conjunto aproximadamente 70% do saldo. Em 31 de dezembro de 2017 o saldo 
consolidado de provisão para perdas de crédito esperada era basicamente pelo 
cliente Eisa Petro Um S.A., que representa 98% do saldo naquela data. A seguir 
apresentamos a movimentação da provisão para perda nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/16 358 358
Provisões 10 10
Reversões por baixa (7) (7)
Saldo em 31/12/17 361 361
Saldo oriundo da combinação de negócios
 (Servmar) - 826
Provisões 358 435
Reversões por baixa - (33)
Saldo em 31/12/18 719 1.589
Provisões 199 291
Reversões por baixa (47) (450)
Saldo em 31/12/19 871 1.430
Em 31 de dezembro 2019, os saldos consolidados a receber de clientes mais 
relevantes são com os clientes Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (representa 
44% do saldo em 31 de dezembro de 2019), Modec Serviços de Petróleo do 
Brasil Ltda., Aet Brasil Serviços SCS Ltda., Dommo Energia S.A. e Total E&P do 
Brasil Ltda., que juntos com a Petrobras representam 82% dos saldos a receber 
em 31 de dezembro de 2019. Em 31 de dezembro 2018, os saldos consolidados 
a receber de clientes mais relevantes são com os clientes Petróleo Brasileiro S.A. 
- Petrobras (representa 34% do saldo em 31 de dezembro 2018), Aet Brasil Servi-
ços SCS Ltda., Chevron Brasil Upstream Frade Ltda., Dommo Energia S.A., Total 
E&P do Brasil Ltda. e Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda., que juntos com a Petrobras 
representam 78% dos saldos apresentados em 31 de dezembro de 2018. Em 31 
de dezembro 2017, os saldos consolidados a receber de clientes mais relevantes 
são com os clientes Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (representa 35% do saldo 
em 31 de dezembro 2017),0GX Petróleo e Gás S.A., Chevron Brasil Upstream 
Frade Ltda. e Gardline Marine Sciences do Brasil S.A. que juntos com a Petrobras 
representam 76% dos saldos apresentados em 31 de dezembro de 2017. 
8. Estoques Consolidado

31/12/19 31/12/18 31/12/17
Estoques 730 162 -
Total 730 162 -
O saldo consolidado de estoques é composto por saldo de R$146 em 31 de 
dezembro de 2019 (R$162 em 31 de dezembro de 2018 e zero em 31 de de-
zembro de 2017) da controlada Servmar, referente a aquisições de mercadorias 
que serão utilizadas na prestação de serviços e por saldo de R$584 em 31 de 
dezembro de 2019 (zero em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro 
de 2017) da controlada indireta OML, referente a combustível a ser utilizado 
nas embarcações próprias. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 
2018 e 2017, nenhuma provisão para perda em estoques foi reconhecida.
9. Tributos a Recuperar

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

IRPJ e CSLL (a) 2.567 834 4.330 8.009 6.916 4.330
PIS e COFINS a
 recuperar (b) 1.767 447 107 1.974 652 107
Tributos retidos
 por terceiros (d) 494 584 541 1.484 670 541
CPRB (c) 1.890 - - 2.439 - -
Outros tributos a
 recuperar (d) 458 408 160 1.290 561 160
Total 7.176 2.273 5.138 15.196 8.799 5.138
Circulante 6.841 1.938 4.803 13.643 7.385 4.803
Não circulante 335 335 335 1.553 1.414 335
(a) Os saldos de IRPJ e CSLL, em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 
2017, são referentes a impostos retidos na fonte de clientes e compensações 
realizadas por estimativa realizada a maior. (b) Os saldos de PIS e COFINS a 
recuperar são créditos originados na operação da Companhia, com base no re-
gime não cumulativo. (c) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta ou 
CPRB era um imposto vigente até o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
No entanto, a Companhia continuou efetuando o recolhimento dessa contribui-
ção com base em efeito suspensivo solicitado pelo sindicato das empresas de 
navegação e concedido pelo órgão competente. Em contrapartida reconheceu 
um ativo referente ao saldo a recuperar do imposto em questão pago a maior ao 
longo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a Companhia, vem dis-
cutindo com seus assessores jurídicos a melhor forma de recuperar tais saldos. 
(d) Tributos retidos por terceiros e outros tributos a recuperar compreendem, 
principalmente INSS retido por terceiros quando da contratação para prestação 
de serviços e IR e CS a recuperar. 10. Depósitos Judiciais

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Processos trabalhistas 281 - - 590 261 -
Discussão acerca do ISS 2.290 2.290 2.290 2.646 2.646 2.290
Outros depósitos
 judiciais - - - 13 - -
Total 2.571 2.290 2.290 3.249 2.907 2.290

O saldo de depósitos judiciais da Controladora é composto por valores deposi-
tados judicialmente relacionados a processos trabalhistas em andamento em 
que a Companhia é ré, e relacionados a pagamentos de ISS através de depósito 
judicial, decorrente de ações movidas pela Companhia com o cliente Repsol Si-
nopec Brasil S.A e Samarco Mineração S.A., referente ao município de incidên-
cia do ISS. Os mesmos montantes estão reconhecidos no passivo, na rubrica 
ISS a pagar. O saldo consolidado inclui, também, depósitos judiciais efetuados 
pela controlada Servmar, referente a reclamações trabalhistas em que as ações 
correspondentes estão em andamento (R$309 em 31 de dezembro de 2019, 
R$261 em 31 de dezembro de 2018 e zero em 31 de dezembro de 2017), e re-
ferente a discussão com Município de Diadema, em relação a incidência do ISS 
(R$356 em 31 de dezembro de 2019, R$356 em 31 de dezembro de 2018 e zero 
em 31 de dezembro de 2017), além de depósito judicial referente a ação movida 
contra fornecedor pela controlada OceanPact Geociências, no valor de R$13 
em 31 de dezembro de 2019 (zero em 31 de dezembro de 2018 e de 2017).
11. Tributos Diferidos

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Tributos diferidos ativos
Imposto de renda 7.474 6.738 5.267 23.703 18.720 7.610
Contribuição social 3.173 2.836 1.896 9.161 7.052 2.233
Outros tributos 368 - - 424 - -
Total 11.015 9.574 7.163 33.288 25.772 9.843
Tributos diferidos passivos
Imposto de renda - - - 492 1.206 1.408
Contribuição social - - - - 192 -
Total - - - 492 1.398 1.408
O saldo de outros tributos diferidos ativos refere-se, principalmente ao PIS e 
COFINS, no valor de R$368 (controladora) e R$424 (consolidado), referente ao 
reconhecimento dos referidos impostos sobre a amortização e juros dos arren-
damentos (zero em 31 de dezembro de 2018 e de 2017). O imposto de renda 
e contribuição social diferidos acumulados no ativo e passivo são compostos 
conforme apresentado a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Variação cambial líquida (47) (433) (27) 16.672 12.496 1.519
Custos capitalizados
 OceanPact
Navegação (753) (800) (847) (753) (800) (847)
Impostos exigibilidade
 suspensa 761 761 761 761 761 761
Prejuízo fiscal e Base
 negativa de CSLL 842 5.352 5.305 1.925 6.479 5.305
Provisões 8.024 5.025 1.662 14.950 5.967 1.970
Mais valia do ativo imobilizado 490 (722) - 490 (1.396) (1.383)
Ganho remensuração 
 de investimento
  (nota explicativa n° 14) (511) - - (511) - -
Arrendamento mercantil 1.841 - - 1.841 - -
Depreciação acelerada
 para fins fiscais - - - (2.112) - -
Outros efeitos pulverizados - 391 309 (891) 867 1.110
IRPJ e CSLL diferidos ativo
 (passivo), líquido 10.647 9.574 7.163 32.372 24.374 8.435
CSLL 3.173 2.836 1.896 9.161 6.861 2.233
IRPJ 7.474 6.738 5.267 23.211 17.513 6.202
IRPJ e CSLL diferidos ativo
 (passivo), líquido 10.647 9.574 7.163 32.372 24.374 8.435
IRPJ e CSLL diferidos ativo 10.647 9.574 7.163 32.864 25.772 9.843
IRPJ e CSLL diferidos passivo - - - (492) (1.398) (1.408)
IRPJ e CSLL diferidos ativo
 (passivo), líquido 10.647 9.574 7.163 32.372 24.374 8.435
A Companhia possui, no consolidado, tributos diferidos ativos de R$33.288 em 
31 de dezembro de 2019 (R$25.772 em 31 de dezembro de 2018 e R$9.843 em 
31 de dezembro de 2017), que se referem substancialmente a variação cam-
bial tributada pelo regime caixa, apurada na controlada OceanPact Navegação, 
saldo de prejuízos fiscais, base negativa da contribuição social e provisões não 
dedutíveis. O saldo de imposto diferido passivo consolidado, de R$492 em 31 
de dezembro de 2019 (R$1.398 em 31 de dezembro de 2018 e R$1.408 em 31 
de dezembro de 2017) é referente à controlada OML, decorrente principalmente 
de benefícios de diferimento de tributação da depreciação de ativos imobilizado 
desta investida. A controlada Servmar possui saldos de prejuízos fiscais e base 
negativa da contribuição social no montante de R$24.115 (crédito fiscal) em 
31 de dezembro de 2019 (R$25.316 em 31 de dezembro de 2018), os quais 

não foram registrados, devido à baixa expectativa de realização efetuada pela 
Administração. O Grupo, após a realização de solução de consulta junto à Re-
ceita Federal do Brasil, obteve resposta positiva quanto ao questionamento da 
aplicabilidade de depreciação fiscal acelerada em razão da utilização de ativo 
imobilizado em período superior a um turno de trabalho, motivo pelo qual pas-
sou, a partir de maio de 2019, a depreciar de forma acelerada duas embar-
cações da controlada OceanPact Navegação, que trabalham em mais de um 
turno de revezamento. Com base na expectativa de realização efetuada pela 
Administração, os impostos diferidos ativos reconhecidos em 31 de dezembro 
de 2019 no ativo da controladora e consolidado, serão realizados conforme 
demonstrativo abaixo.
Ano Controladora Consolidado
2020 10.851 18.699
2021 413 1.820
2022 413 1.820
2023 413 1.820
Após 2023 - 10.204
Imposto diferido sobre diferenças temporárias
 ativas, prejuízo fiscal e base negativa de CSLL 12.090 34.363
Imposto diferido sobre diferenças temporárias
 passivas (1.075) (1.567)
Impostos diferidos ativo (passivo), líquido 11.015 32.796
12. Outros Valores a Receber 

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Adiantamentos
 a fornecedores 6.340 5.329 2.359 10.906 6.302 2.363
Compartilhamento
 de despesas
(nota explicativa n° 24.3) 1.085 3.782 852 143 284 331
Despesas antecipadas (*) 3.042 2.038 1.469 4.265 2.999 2.108
Outros valores a receber -
 partes relacionadas
  (nota explicativa n° 24) 61 1.889 1.704 1 - -
Retenções contratuais -
 clientes 560 28 - 3.674 2.997 -
Indenizações (**) - - 1.300 - - 1.300
Outros valores a receber 1.504 832 439 2.184 885 562
Total 12.592 13.898 8.123 21.173 13.467 6.664
Circulante 11.876 10.935 8.028 17.284 10.731 6.569
Não circulante 716 2.963 95 3.889 2.736 95
(*) Saldo de despesas antecipadas referem-se principalmente a despesas com 
seguros que são apropriadas ao resultado com base no regime de competência. 
(**) Saldo a receber em 31 de dezembro de 2017 referente reembolso de inde-
nização relacionada um processo decorrente de acidente de trabalho com óbito 
de um funcionário da Companhia, cuja indenização foi recebida da seguradora 
durante o exercício de 2018. A parcela classificada no ativo não circulante refe-
re-se, principalmente, a retenções realizadas por clientes, que a Companhia es-
pera realizar após doze meses, com base nas condições e prazos contratuais. 
Os termos definidos em determinados contratos com clientes estabelecem que 
uma parte do valor faturado referente a serviços prestados é retido por estes 
como uma medida protetiva para eventuais questionamentos e, após um perío-
do a depender dos prazos contratuais, tais valores são efetivamente recebidos 
pela Companhia. 13. Empréstimos a Terceiros. A Companhia, em 11 de junho 
de 2018, concedeu um empréstimo no valor de R$5.300, para a Santa Lúcia 
Patrimonial Ltda. (“Santa Lúcia” ou “SLP”), remunerado pela taxa Selic, até a 
data da aquisição de controle da SLP pela Companhia, conforme mencionado 
na nota explicativa n° 35. 14. Investimentos. Os investimentos da Companhia 
são representados pelos saldos a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

OceanPact Navegação 51.313 51.568 69.777 - - --OceanPact International 43.343 35.248 36.007 - - -
EnvironPact 1.251 989 1.342 - - -
OceanPact Uruguay 4 3 3 - - -
OceanPact Geociências 26.484 12.138 10.930 - 12.138 10.930
O’Brien’s do Brasil 1.927 945 1.200 3.706 1.817 2.308
OML - - - - 13.788 17.454
Servmar 18.609 17.418 - - - -
OceanPact Netherlands 41.704 (56) - - - -
Maraú 2.500 - - - - -
Total 187.135 118.253 119.259 3.706 27.743 30.692
a) Movimentação dos saldos de investimentos. As movimentações nos saldos 
das investidas estão demonstradas a seguir.

Controladora

Investidas 31/12/18
Aquisição de investi-

mento / Aporte de capital
Agio - rentabi-

lidade futura
Ganho na remensuração 

de investimento
Ajuste de 

conversão
Equivalência 

patrimonial Dividendos (*) 31/12/19
OceanPact Navegação 51.568 - - - - (255) - 51.313
OceanPact International 35.248 7.953 - 1.660 1.382 (2.900) - 43.343
EnvironPact 989 - - - - 1.459 (1.197) 1.251
OceanPact Uruguay 3 - - - 1 - - 4
OceanPact Geociências 12.138 14.109 219 482 96 (695) 135 26.484
O’Brien’s do Brasil 945 - - - - 1.578 (596) 1.927
Servmar (**) 17.418 - - - - 1.191 - 18.609
OceanPact Netherlands (56) 43.291 - - 270 (1.801) - 41.704
Maraú - 2.500 - - - 20 (20) 2.500
Total 118.253 67.853 219 2.142 1.749 (1.403) (1.678) 187.135
(*) Valores positivos referem-se a dividendos declarados que foram revertidos no exercício subsequente. 
(**) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de R$4.637.

Controladora
Investidas 31/12/17 Agio - rentabilidade futura Aquisição de investimento Ajuste de conversão Equivalência patrimonial Dividendos (*) 31/12/18
OceanPact Navegação 69.777 - - - (18.209) - 51.568
OceanPact International 36.007 - - 5.713 (6.472) - 35.248
EnvironPact 1.342 - - 32 (385) 989
OceanPact Uruguay 3 - - - - - 3
OceanPact Geociências 10.930 - - - (43) 1.251 12.138
O’Brien’s do Brasil 1.200 - - - 30 (285) 945
Servmar - 4.637 13.104 - (323) - 17.418
OceanPact Netherlands - - - - (56) - (56)
Total 119.259 4.637 13.104 5.713 (25.041) 581 118.253
(*) Valores positivos referem-se a dividendos declarados que foram revertidos no exercício subsequente.

Controladora
Investidas 31/12/16 Redução de capital Ajuste de conversão Equivalência patrimonial Dividendos 31/12/17
OceanPact Navegação 69.981 - - 3.178 (3.382) 69.777
OceanPact International 36.690 (4.204) 822 2.699 - 36.007
EnvironPact 981 - - 521 (160) 1.342
OceanPact Uruguay 3 - - - - 3
OceanPact Geociências 12.027 - - 203 (1.300) 10.930
O’Brien’s do Brasil 847 - - 563 (210) 1.200
Total 120.529 (4.204) 822 7.164 (5.052) 119.259

Consolidado
Investidas 31/12/18 Aquisição de controle Remensuração a valor justo Equivalência patrimonial Dividendos 31/12/19
OceanPact Geociências 12.138 (14.750) 482 2.130 - -
O’Brien’s do Brasil 1.817 - - 3.035 (1.146) 3.706
OML 13.788 (14.968) 1.660 (480) - -
Total 27.743 (29.718) 2.142 4.685 (1.146) 3.706

Consolidado
Investidas 31/12/17 Ajuste de conversão Equivalência patrimonial Dividendos (*) 31/12/18
OceanPact Geociências 10.930 - (43) 1.251 12.138
O’Brien’s do Brasil 2.307 - 58 (548) 1.817
OML 17.455 2.408 (1.986) (4.089) 13.788
Total 30.692 2.408 (1.971) (3.386) 27.743
(*) Valores positivos referem-se a dividendos declarados que foram revertidos no exercício subsequente.

Consolidado
Investidas 31/12/16 Remensuração a valor justo Aquisição de controle Ajuste de conversão Equivalência patrimonial Dividendos 31/12/17
OceanPact Geociências 12.027 - - - 203 (1.300) 10.930
O’Brien’s do Brasil 1.630 - - - 1.082 (404) 2.308
OML 13.544 - - 353 3.557 - 17.454
MMB (!) 1.230 621 (1.851) - - - -
Total 28.431 621 (1.851) 353 4.842 (1.704) 30.692
(1) Em 31 de outubro de 2017, a Cod Hole, controlada indireta da Companhia, adquiriu a participação adicional de 68,66% na MMB e, com esta operação, a Cod Hole 
passou a deter o controle da investida com 100% de participação (vide item c da nota explicativa n° 14.2). A apropriação dos juros e encargos capitalizados, referente ao 
empréstimo junto ao Banco Itaú BBA, no investimento da controlada OceanPact Navegação, é reconhecido no resultado de equivalência patrimonial. No exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 este valor foi de R$204 (R$ 204 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017). O saldo a apropriar referente a capitalização 
dos juros em 31 de dezembro de 2019 é de R$3.268 (R$3.472 em 31 de dezembro de 2018 e R$3.676 em 31 de dezembro de 2017). a) Informações financeiras resumi-
das das investidas e conciliação com as demonstrações financeiras da Companhia (Controladora e Consolidado) Os saldos das coligadas, controladas e controladas em 
conjunto diretas da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão apresentados a seguir.

31/12/2019 2019

Investidas
Ativo  

circulante
Ativo não  
circulante

Passivo  
circulante

Passivo não  
circulante

Patrimônio 
líquido

Receita 
líquida

Lucro/ 
(Prejuízo)

OceanPact Navegação 13.289 246.445 23.405 188.284 48.045 55.613 (51)
OceanPact International 1.506 40.177 - - 41.683 141 (2.900)
EnvironPact 482 1.784 1.011 4 1.251 105 1.524
OceanPact Uruguay 4 - - - 4 - -
OceanPact Geociências 42.821 52.422 36.251 34.031 24.961 82.310 1.871
O’Brien’s do Brasil 14.559 2.371 8.314 1.204 7.412 29.692 6.073
Servmar 28.898 22.550 26.530 11.279 13.639 117.441 2.262
OceanPact Netherlands 1.924 39.826 46 - 41.704 2.218 (1.801)
Maraú 2.529 1 30 - 2.500 - 20
OceanPact México 1.390 - - 1.390 - - -
Cod Hole 2.756 22.140 - - 24.896 3.245 (3.784)
MMB 699 11 77 - 633 2.778 224
OML 16.235 27.274 13.280 - 30.229 12.408 (2.691)

31/12/2018 2018

Investidas
Ativo  

circulante
Ativo não  
circulante

Passivo  
circulante

Passivo não  
circulante

Patrimônio  
líquido

Receita 
líquida

Lucro/  
(Prejuízo)

OceanPact Navegação 10.765 256.808 23.366 196.111 48.096 51.429 (18.004)
OceanPact International 1.345 62.087 - 28.184 35.248 - (6.475)
EnvironPact 117 880 6 2 989 627 546
OceanPact Uruguay 3 - - - 3 - -
OceanPact Geociências 19.020 24.378 16.680 3.722 22.996 43.314 (86)
O’Brien’s do Brasil 5.626 514 2.445 62 3.633 9.473 116
Servmar 23.430 25.435 22.352 15.136 11.377 85.829 8
OceanPact Netherlands 11 25.486 25.553 - (56) - (56)
Cod Hole 27.117 23.125 16 47.857 2.369 2.578 (4.175)
MMB 1.564 465 700 - 1.329 2.941 (27)
OML 2.957 8.596 3.825 178 7.550 1.242 (1.853)

31/12/2017 2017
Ativo Ativo não Passivo Passivo não Patrimônio Receita Lucro/

Investidas circulante circulante circulante circulante líquido líquida (Prejuízo)
OceanPact Navegação 16.003 252.949 21.766 181.086 66.100 48.930 3.382
OceanPact International 2.400 36.091 2.484 - 36.007 - 2.693
EnvironPact 323 1.120 81 18 1344 894 1.240
OceanPact Uruguay 3 - - - 3 - -
OceanPact Geociências 14.687 18.693 11.504 1.296 20.580 28.018 406
O’Brien’s do Brasil 6.878 485 2.331 416 4.616 11.408 2.165
Cod Hole 11.924 6.713 - 12.751 5.886 929 (471)
MMB 1.033 436 243 - 1.226 280 199
OML 3.987 10.038 2.814 442 10.769 813 143
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Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos dos investimentos da controladora.
Controladora

Em 31 de dezembro de 2019
OceanPact  
Navegação

OceanPact  
International EnvironPact

OceanPact 
Uruguay

OceanPact  
Geociências

O’Brien’s  
do Brasil Servmar

OceanPact  
Netherlands Maraú Total

PL investida 48.045 41.683 1.251 4 24.961 7.412 13.639 41.704 2.500 -
% participação direta 100% 100% 99,95% 99% 100% 26% 100% 100% 99,9% -
Subtotal 48.045 41.683 1.250 4 24.961 1.927 13.639 41.704 2.498 -
Mais valia - ganho remensuração - 1.660 - - 482 - - - - -
Mais valia - aquisição participação - - - - 1.681 - 333 - - -
Agio - - - - - - 4.637 - - -
Capitalização de juros 3.268 - - - - - - - - -
Outros efeitos - - 1 - (640) - - - 2 -
Total investimentos 51.313 43.343 1.251 4 26.484 1.927 18.609 41.704 2.500 187.135

Controladora

Em 31 de dezembro de 2018
OceanPact 
Navegação

OceanPact 
International EnvironPact

OceanPact 
Uruguay

OceanPact 
Geociências

O’Brien’s 
do Brasil Servmar

OceanPact 
Netherlands Total

PL investida 48.096 35.248 989 3 22.996 3.633 11.377 (56) -
% participação direta 100% 100% 99,95% 99% 50% 26% 100% 100% -
Subtotal 48.096 35.248 989 3 11.498 945 11.377 (56) -
Mais valia - aquisição participação - - - - - - 1.404 - -
Ágio - - - - - - 4.637 - -
Capitalização de juros 3.472 - - - - - - - -
Outros efeitos - - - - 640 - - - -
Total investimentos 51.568 35.248 989 3 12.138 945 17.418 (56) 118.253

Controladora

Em 31 de dezembro de 2017
OceanPact  
Navegação

OceanPact  
International EnvironPact

OceanPact 
Uruguay

OceanPact 
Geociências

O’Brien’s  
do Brasil Total

PL investida 66.100 36.007 1.344 3 20.580 4.616 -
% participação direta 100% 100% 99,95% 99% 50% 26% -
Subtotal 66.100 36.007 1.343 3 10.290 1.200 -
Capitalização de juros 3.677 - - - - - -
Outros efeitos - - (1) - 640 - -
Total investimentos 69.777 36.007 1.342 3 10.930 1.200 119.259
Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos do resultado de equivalência patrimonial da con-
troladora.
Exercício findo em
 31 de dezembro de 2019

OceanPact 
Navegação

OceanPact 
International EnvironPact

OceanPact  
Geociências

O’Brien’s 
do Brasil Servmar

OceanPact 
Netherlands Maraú Total

01/01/19 a 03/11/19 a -
03/11/19 31/12/19 -

Lucro (prejuízo) da investida (51) (2.900) 1.524 4.260 (2.389) 6.073 2.262 (1.801) 20 -
% participação direta 100% 100% 99,95% 50% 100% 26% 100% 100% 99,9% -
Subtotal (51) (2.900) 1.523 2.130 (2.389) 1.579 2.262 (1.801) 20 -
Amortização de mais valia - - - - (119) - (1.071) - - -
Amortização juros capitalizados (204) - - - - - - - - -
Outros efeitos - - (64) - (317) (1) - - - -
Total resultado de equivalência (255) (2.900) 1.459 (695) 1.578 1.191 (1.801) 20 (1.403)

Controladora

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
OceanPact  
Navegação

OceanPact 
International EnvironPact

OceanPact 
Geociências

O’Brien’s  
do Brasil Servmar

OceanPact 
Netherlands Total

Lucro (prejuízo) da investida (18.004) (6.475) 546 (86) 116 8 (56) -
% participação direta 100% 100% 99,95% 50% 26% 100% 100% -
Subtotal (18.004) (6.475) 546 (43) 29 8 (56) -
Amortização de mais valia - - - - - (332) - -
Amortização juros capitalizados (205) - - - - - - -
Outros efeitos - 3 (514) - 1 - - -
Total resultado de equivalência (18.209) (6.472) 32 (43) 30 (323) (56) (25.041)

Controladora
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 OceanPact Navegação OceanPact International EvironPact OceanPact Geociências O’Brien’s do Brasil Total
Lucro (prejuízo) da investida 3.382 2.693 1.240 406 2.165 -
% participação direta 100% 100% 99,95% 50% 26% -
Subtotal 3.382 2.693 1.239 203 563 -
Amortização de mais valia - - - - - -
Amortização juros capitalizados (204) - - - - -
Outros efeitos - 6 (718) - - -
Total resultado de equivalência 3.178 2.699 521 203 563 7.164
Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas 
da Companhia com os saldos dos investimentos do consolidado.

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 O’Brien’s do Brasil
PL investida 7.412
% participação direta 50% 
Total investimentos 3.706

Consolidado

Em 31 de dezembro de 2018
OceanPact  

Geociências
O’Brien’s  
do Brasil OML Total

PL investida 22.996 3.633 27.576 -
% participação direta 50% 50% 50% -
Subtotal 11.498 1.817 13.788 -
Outros efeitos 640 - - -
Total investimentos 12.138 1.817 13.788 27.743

Consolidado

Em 31 de dezembro de 2017
OceanPact 

Geociências
O’Brien’s 
do Brasil OML Total

PL investida 20.580 4.616 34.908 -
% participação direta 50% 50% 50% -
Subtotal 10.290 2.308 17.454 -
Outros efeitos 640 - - -
Total investimentos 10.930 2.308 17.454 30.692
Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da 
Companhia com os saldos do resultado de equivalência patrimonial do consolidado.

Consolidado
Exercício findo em
 31 de dezembro de 2019

OceanPact  
Geociências (*)

O’Brien’s 
do Brasil OML (*) Total

Lucro (prejuízo) da investida 4.260 6.073 (960) -
% participação direta 50% 50% 50% -
Subtotal 2.130 3.037 (480) -
Outros efeitos - (2) - -
Total resultado de equivalência 2.130 3.035 (480) 4.685

Consolidado
Exercício findo em OceanPact O’Brien’s
 31 de dezembro de 2018 Geociências do Brasil OML Total
Lucro (prejuízo) da investida (86) 116 (3.972) -
% participação direta 50% 50% 50% -
Total resultado de equivalência (43) 58 (1.986) (1.971)

Consolidado
Exercício findo em OceanPact O’Brien’s
 31 de dezembro de 2017 Geociências do Brasil OML Total
Lucro (prejuízo) da investida 406 2.165 7.114 -
% participação direta 50% 50% 50% -
Total resultado de equivalência 203 1.082 3.557 4.842
(*) Considera lucro da OceanPact Geociências e da OML de 1° de janeiro de 
2019 a 3 de novembro de 2019, quando foi obtido o controle dessas investidas 
(vide nota explicativa n° 14.2). (c) Informações adicionais sobre determinadas 
investidas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, 
a OceanPact Tecnologia possuía capital social subscrito e não integralizado 
de R$100,00 (cem reais), não possuindo ativos ou passivos nessas datas. Em 
31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, a OceanPact Uruguay possuía 
capital social subscrito e integralizado de R$4, R$3 e R$3, respectivamente. A 
razão social da OceanPact Geociências era Gardline Marine Sciences do Brasil 
S.A. em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. A Companhia, em novembro de 
2019, aumentou sua participação nesta investida, passando de 50% a 100% 
sua participação na investida em questão e, consequentemente, a OceanPact 
Geociências passou a ser uma controlada integral da Companhia a partir de 4 
de novembro de 2019 (nota explicativa nº 14.2.a). Em 31 de dezembro de 2019, 
a OceanPact Serviços Marítimos possui um saldo a pagar aos vendedores, 
referente à aquisição da Servmar, no valor de R$2.233, apresentado no passivo 
circulante - rubrica “Outras obrigações” do passivo não circulante (R$3.313 em 
31 de dezembro de 2018 e zero em 31 de dezembro de 2017) (nota explicativa 
nº 14.2.b). Não há incidência de juros sobre esse saldo e a Companhia tem 
a expectativa de efetuar o pagamento no final do exercício a findar-se em 31 
de dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2019, a OceanPact Netherlan-
ds possuía capital subscrito e integralizado no valor de R$43.602 e, em 31 de 
dezembro de 2018, possuía capital subscrito e não integralizado de R$7.748 
(US$10.819 mil e US$2.000 mil, respectivamente). Em 31 de dezembro de 
2019, a Maraú possuía capital social integralizado de R$2.500 e saldo de caixa e 
equivalentes de caixa no mesmo valor. Em 31 de dezembro de 2019, a Camamú 
possuía capital social subscrito e não integralizado de R$2.500, não possuindo 
ativos ou passivos nessa data. Em 31 de dezembro de 2019, a OceanPact Mé-
xico possuía capital social subscrito e não integralizado de R$106 (equivalentes 
a US$ 26 mil). A Cod Hole é uma investida indireta da Companhia, controla-
da da OceanPact International Holding Cayman e, portanto, consolidada nas 
demonstrações financeiras da Companhia. A OML é uma investida indireta da 
Companhia, controlada em conjunto pela OceanPact International e pela Oce-
anPact Geociências e, portanto, consolidada nas demonstrações financeiras 
da Companhia. Anteriormente denominada Gardline Maritime Limited, até o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 esta investida não era consolida-
da nas demonstrações financeiras da Companhia, pois a Companhia, através 
da sua controlada OceanPact International detinha o controle compartilhado 
da OML, com 50% de participação, sendo os 50% remanescentes detidos por 
uma empresa terceira. Em 4 de novembro de 2019, a OceanPact Geociências 
adquiriu a participação de 50% na OML que era detida pelo terceiro, passando 
a OceanPact Geociências a exercer controle compartilhado com a OceanPact 
International na OML. Nesta mesma data a Companhia passou a deter controle 
na OceanPact Geociências, quando adquiriu a participação remanescente de 
50%, e o controle integral, da investida OceanPact Geociências, que detém 
50% de participação na OML (nota explicativa nº 14.2.a). A OceanPact Geoci-
ências elaborou laudo de avaliação a valor justo dos ativos líquidos da OML para 
reconhecimento desta aquisição, que impactou as demonstrações financeiras 
consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019, conforme apresentado na nota explicativa 14.3). A MMB é uma investi-
da indireta da Companhia, controlada da Cod Hole e, portanto, consolidada nas 
demonstrações financeiras da Companhia. 14.1. Dividendos a receber. A seguir 
apresentamos a movimentação dos saldos de dividendos a receber:

Controladora

31/12/16 Baixas
Adi-

ções 31/12/17 Baixas
Adi-

ções 31/12/18
O’Briens do Brasil 110 (182) 210 138 (415) 285 8
OceanPact Geociências 249 - 1.300 1.549 (1.414) - 135
OceanPact Navegação 5.697 (5.697) 3.382 3.382 (1.000) - 2.382
EnvironPact - (160) 160 - (385) 385 -

6.056 (6.039) 5.052 5.069 (3.214) 670 2.525
Controladora

31/12/18 Baixas Adições 31/12/19
O’Briens do Brasil 8 (215) 596 389
OceanPact Geociências 135 (135) - -
OceanPact Navegação 2.382 (990) - 1.392
EnvironPact - (197) 1.197 1.000
Maraú - - 20 20

2.525 (1.537) 1.813 2.801

Consolidado

31/12/16 Baixas
Adi-

ções 31/12/17 Baixas
Adi-

ções 31/12/18
O’Briens do Brasil 211 (350) 569 430 (964) 548 14
OceanPact 
 Geociências 498 (414) 1.300 1.384 (1.249) - 135
OML - - - - (4.089) 4.089 -

709 (764) 1.869 1.814 (6.302) 4.637 149
Consolidado

31/12/18 Baixas Adições 31/12/19
O’Briens do Brasil 14 (414) 1.146 746
OceanPact Geociências 135 (135) - -

149 (549) 1.146 746
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram recebidos 
US$1.175 mil, correspondentes a R$4.089 na controlada OceanPact Internatio-
nal, referente à sua investida OML (zero no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017). 14.2. Combinação de negócios. a) Aquisição de controle OceanPact 
Geociências. Em 4 de novembro de 2019, a Companhia, seguindo sua estra-
tégia de crescimento dos negócios e com o principal objetivo de expansão de 
suas atividades operacionais de serviços ambientais e serviços submarinos, 
adquiriu a participação remanescente de 50%, e com isso o controle integral 
da investida OceanPact Geociências. Fundada em 2012 no Rio de Janeiro, a 
OceanPact Geociências tem como atividade a prestação de serviços relacio-
nados com projetos de pesquisa marinha em águas brasileiras, para o clien-
te Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Anteriormente denominada 
Gardline Marine Sciences do Brasil S.A., teve sua razão social alterada em 
2019. Antes da combinação de negócios, a Companhia detinha 50% de par-
ticipação nessa investida, possuía controle compartilhado e, portanto, refletia 
tal participação nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método de 
equivalência patrimonial, portanto, esta combinação foi realizada em estágios. 
O valor da aquisição foi de R$14.968, a contraprestação transferida em 5 de 
novembro de 2019 foi de R$15.093, sendo a diferença decorrente de variação 
cambial, reconhecida como despesa no resultado financeiro da Companhia. A 
Companhia elaborou laudo de avaliação do valor justo líquido, que avaliou os 
ativos e passivos da investida a valor justo na data da aquisição do controle, 
como demonstrado a seguir. Ativos adquiridos e passivos assumidos na data de 
aquisição - em milhares de reais - R$:

Valores  
contábeis

Ajustes a
valor justo

Valores
justosEm 4 de novembro de 2019

Ativos
Caixa e equivalentes 37.946 - 37.946
Clientes 23.444 - 23.444
Tributos a recuperar 2.060 - 2.060
Outros valores a receber 3.484 - 3.484
Ativo circulante 66.934 - 66.934
Outros valores a receber 550 - 550
Ativo fiscal diferido 2.662 - 2.662
Imobilizado 28.101 2.604 30.705
Intangível 77 - 77
Ativo não circulante 31.390 2.604 33.994
Passivos
Empréstimos e financiamentos (45.200) - (45.200)
Fornecedores (13.946) - (13.946)
Obrigações tributárias (2.836) - (2.836)
Obrigações trabalhistas (2.826) - (2.826)
Outras obrigações (180) - (180)
Passivo Circulante (64.988) - (64.988)
Empréstimos e financiamentos (5.556) - (5.556)
Imposto diferido passivo - (885) (885)
Passivo não circulante (5.556) (885) (6.441)
Ativos adquiridos, líquidos dos passivos 
assumidos 27.780 1.719 29.499
Em 4 de novembro de 2019 R$ mil
Valor contábil da participação detida anteriormente 14.268
Ganho na remensuração do investimento 482
Valor justo da participação detida anteriormente (50%) 14.750
Valor da contraprestação transferida aquisição participação
 remanescente 14.968
(=) Contraprestação total 29.718
(-) Valor justo dos ativos líquidos da OceanPact Geociências (29.499) 
(=) Ágio apurado na aquisição 219
Receita reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro
 de 2019, oriunda desta combinação de negócios 482
A combinação de negócios, na qual ocorreu a aquisição do controle da Oce-
anPact Geociências, resultou em mais valia dos ativos imobilizados, referente a 
equipamentos. Esta mais valia será depreciada com base na vida útil remanes-
cente dos ativos correspondentes, que corresponde na data da combinação a 
uma vida útil remanescente média de aproximadamente 8 anos. A combinação 
de negócios, na qual a Companhia obteve controle da OceanPact Geociências, 
resultou em um ágio no valor de R$219, que se justifica pela obtenção do con-
trole da referida investida. Na combinação de negócios foi apurado um ganho 
pela remensuração do investimento detido anteriormente pela Companhia na 
OceanPact Geociências de R$482, calculado pela diferença positiva entre o 
valor justo dos ativos líquidos proporcional à participação detida anteriormente 
com o valor contábil desse investimento na data da combinação de negócios. 
O ganho pela remensuração do investimento detido anteriormente no montante 
de R$482, está registrado na demonstração do resultado consolidado do exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2019, na linha de outras receitas e despesas 
operacionais. Caso a combinação de negócios tivesse ocorrida em 1° de janeiro 
de 2019, a receita líquida consolidada seria acrescida em R$63.322 e o lucro 
líquido consolidado seria reduzido em R$2.345, respectivamente. b) Aquisição 
de controle Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. Em 5 de janeiro de 
2018, a Companhia adquiriu 100% de participação na Servmar Serviços Técni-
cos Ambientais Ltda. (“Servmar”). A Servmar foi fundada em 1986 no Estado de 
São Paulo, tendo como principais atividades a participação no setor de consul-
toria e engenharia ambiental e principal cliente a Petrobras Petróleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras. O principal motivo para esta aquisição pela Companhia foi a 
expansão de suas atividades operacionais de apoio logístico e engenharia e 
de serviços ambientais, seguindo sua estratégia de crescimento dos negócios. 
A contraprestação transferida por essa aquisição foi de R$17.741, tendo sido 
pago R$7.250 em 5 de janeiro de 2018, pagamentos mensais em 2018 que 
somam R$7.000 e parte referente a pagamentos contingentes atrelados a de-
terminadas métricas estabelecidas no contrato de aquisição, avaliados na data 
da combinação de negócios pelo valor justo de R$3.491. O saldo a pagar aos 
vendedores em 31 de dezembro de 2018 é de R$3.313 e, em 31 de dezem-
bro de 2019 é de R$2.233, avaliados aos seus valores justos nessas datas, 
e reconhecido como passivo não circulante na rubrica “Outras obrigações”. A 
Companhia elaborou laudo de avaliação do valor justo líquido, que avaliou os 
ativos e passivos da investida a valor justo na data da aquisição do controle, 
como demonstrado a seguir. Ativos adquiridos e passivos assumidos na data de 
aquisição - em milhares de reais - R$:

Em 5 de janeiro de 2018
Valores 

contábeis
Ajustes a 

valor justo
Valores 

justos
Ativos
Caixa e equivalentes 2.506 - 2.506
Clientes 10.841 - 10.841
Outros valores a receber 4.775 - 4.775
Ativo circulante 18.122 - 18.122
Outros valores a receber 1.751 - 1.751
Ativo fiscal diferido 1.208 - 1.208
Imobilizado 4.907 2.630 7.537
Ativo não circulante 7.866 2.630 10.496
Passivos
Empréstimos e financiamentos (2.256) - (2.256)
Contas a pagar (4.661) - (4.661)
Obrigações tributárias (1.939) - (1.939)
Obrigações sociais e trabalhistas (3.166) - (3.166)
Passivo de arrendamento (1.132) - (1.132)
Outras obrigações (920) - (920)
Passivo circulante (14.074) - (14.074)
Provisão para riscos (253) - (253)
Impostos a pagar (293) - (293)
Imposto diferido sobre a mais valia - (894) (894)
Passivo não circulante (546) (894) (1.440)
Ativos adquiridos, líquido dos passivos
 assumidos 11.368 1.736 13.104
Contraprestação transferida e a transferir 17.741
Montante não alocado - ágio 4.637
A combinação de negócios, na qual ocorreu a aquisição do controle da Servmar, 
resultou no reconhecimento de um ágio baseado em rentabilidade futura de R$4.637 
(vide nota explicativa n° 16), reconhecido junto ao investimento, na data da aquisição. 
Este ágio por rentabilidade futura se justifica pelo contexto de mercado, e avaliação 
dos contratos em andamento da Servmar. Nas demonstrações financeiras individu-
ais o ágio é apresentado junto ao investimento, enquanto nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas, o ágio é apresentado no grupo de intangíveis, de acordo com 
o que dita o ICPC 09 (R2) - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações 
Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método da Equivalência 
Patrimonial. Considerando que a aquisição ocorreu em 5 de janeiro de 2018, não há 
diferença a ser considerada para divulgação das informações de receitas e resultado 
do exercício da entidade combinada para o período de reporte corrente, como se a 
data da aquisição fosse 1° de janeiro de 2018 e as receitas e resultado do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 desta controlada que impactou as demonstra-
ções consolidadas da Companhia, nos respectivos montantes de R$85.829 (receita 
líquida) e R$8 (lucro líquido). A mais valia apurada, no valor de R$2.630 foi alocada 
a bens e diferentes classes de imobilizado, sendo 96% desta mais valia alocada à 
classe de veículos, com vida útil remanescente média de aproximadamente 7 anos. 
c) Aquisição de controle da MMB. Em 31 de outubro de 2017, a Cod Hole, controlada 
indireta da Companhia, adquiriu a participação adicional de 68,66% na MMB pelo 
montante de NOK 9.156 mil (equivalente a R$ 3.662) e, com esta operação, a Cod 
Hole passou a deter o controle da investida com 100% de participação. Antes da 
obtenção de controle, a Cod Hole possuía 31,34% de participação na MMB, detendo 
influência significativa na mesma. O principal motivo para esta aquisição pelo Grupo 
foi a expansão de suas atividades operacionais de apoio logístico e engenharia, se-
guindo sua estratégia de crescimento dos negócios. A Companhia elaborou laudo de 
avaliação do valor justo líquido, que avaliou os ativos e passivos da investida a valor 
justo na data da aquisição do controle, como demonstrado a seguir. Ativos adquiridos 
e passivos assumidos na data de aquisição - em milhares de coronas norueguesas 
(NOK mil) e em milhares de reais (R$ mil):

Valores Ajustes a
Em 31 de outubro de 2017 contábeis valor justo Valores justos

NOK mil (*) NOK mil (*) NOK mil (*) R$ mil
Ativos
Caixa e equivalentes 1.856 - 1.856 742
Clientes 411 - 411 164
Despesas antecipadas 145 - 145 58
Ativo circulante 2.412 - 2.412 964
Imposto diferido ativo 905 - 905 362
Imobilizado 145 16.092 16.237 6.495
Ativo não circulante 1.050 16.092 17.142 6.857
Passivos
Contas a pagar (152) - (152) (61)
Obrigações tributárias (368) - (368) (147)
Obrigações sociais
 e trabalhistas (341) - (341) (136)
Outros passivos (62) - (62) (25)
Passivo circulante (923) - (923) (369)
Imposto diferido sobre
 a mais valia - (3.862) (3.862) (1.545)
Passivo não circulante - (3.862) (3.862) (1.545)
Ativos adquiridos, líquido
 dos passivos assumidos 2.539 12.230 14.769 5.907
(*) Valores expressos em milhares de coroas norueguesas.
Em 31 de outubro de 2017 R$ mil
Valor contábil da participação detida anteriormente 1.230
Ganho na remensuração do investimento 621
Valor justo da participação detida anteriormente (31,34%) 1.851
Valor da contraprestação transferida aquisição participação
 remanescente 3.662
(=) Contraprestação total 5.513
(-) Valor justo dos ativos líquidos da MMB (5.907)
(=) Ganho de compra vantajosa apurado na aquisição 394
Receita reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro
 de 2017, oriunda desta combinação de negócios 1.015
A combinação de negócios, na qual a Cod Hole obteve controle da MMB, resul-
tou em um ganho por compra vantajosa no valor de NOK 984 mil (equivalente 
a R$394), reconhecido no resultado. O ganho por compra vantajosa se justifica 
pelo contexto de mercado, e avaliação dos ativos imobilizados da MMB. Adicio-
nalmente ao ganho por compra vantajosa apurado, foi apurado um ganho da 
remensuração do investimento detido anteriormente pela Cod Hole na MMB de 
R$621, calculado pela diferença positiva entre o valor justo dos ativos líquidos 
proporcional à participação detida anteriormente com o valor contábil desse in-
vestimento na data da combinação de negócios. Esta combinação foi realizada 
em estágios. Os ganhos por compra vantajosa no montante de R$394 e pela re-
mensuração do investimento detido anteriormente no montante de R$621, estão 
registrados na demonstração do resultado consolidado do exercício findo em 31 
de dezembro de 2017, na linha de outras receitas e despesas operacionais. A 
contraprestação transferida por essa aquisição foi de R$3.662, tendo sido pago 
à vista em novembro de 2017 o valor de R$3.739, sendo a diferença decorrente 
de variação cambial, reconhecida como despesa no resultado financeiro con-
solidado. Caso a combinação de negócios tivesse ocorrida em 1° de janeiro de 
2017, a receita líquida e o lucro líquido da Companhia, em termos consolida-
dos, seriam acrescidos em R$2.308 e R$383, respectivamente. 14.3. Aquisição 
indireta de controle na OML. Conforme mencionado anteriormente, em 4 de 
novembro de 2019 a Companhia passou a deter controle indireto na OML, uma 
vez que nesta data a OceanPact Geociências adquiriu 50% de participação 
nesta empresa e a Companhia adquiriu os 50% remanescentes da OceanPact 
Geociências. Como a controlada da Companhia OceanPact International detém 
50% de participação na OML, para fins de consolidado houve a obtenção de 
controle pela Companhia na OML e, portanto, foi elaborado laudo de avaliação 
a valor justo dos ativos líquidos da OML para reconhecimento desta aquisição 
e, na visão da Companhia houve a obtenção de controle com remensuração da 
participação detida anteriormente através da OceanPact International, o que 
gerou um ganho na remensuração do investimento de R$1.660, reconhecido no 
resultado da controladora e consolidado, conforme demonstrado a seguir. Esta 
combinação foi realizada em estágios. O principal motivo para esta aquisição 
pelo Grupo foi a expansão de suas atividades operacionais de serviços ambien-
tais, seguindo sua estratégia de crescimento dos negócios.

Valor contábil Ajustes a Valor
na data da valor justo justo na data

Em 4 de novembro de 2019 aquisição efetuados de aquisição
Ativos
Caixa e equivalentes 294 - 294
Clientes 15.170 - 15.170
Outros valores a receber 676 - 676
Ativo circulante 16.140 - 16.140
Imobilizado 28.228 3.164 31.392
Ativo não circulante 28.228 3.164 31.392
Passivos
Empréstimos partes relacionadas (2.796) - (2.796)
Fornecedores (12.698) - (12.698)
Outras obrigações (762) - (762)
Passivo circulante (16.256) - (16.256)
Imposto diferido (708) - (708)
Imposto diferido sobre a mais valia - (632) (632)
Passivo não circulante (708) (632) (1.340)
Ativos adquiridos, líquido
 dos passivos assumidos 27.404 2.532 29.936
Em 4 de novembro de 2019 R$ mil
Valor contábil da participação detida anteriormente 13.308
Ganho na remensuração do investimento 1.660
Valor justo da participação detida anteriormente (50%) 14.968
Valor da contraprestação transferida aquisição participação
 remanescente 15.093
(=) Contraprestação total 30.061
(-) Valor justo dos ativos líquidos da OML (29.936)
(=) Ganho de compra vantajosa apurado na aquisição 125
Receita reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, oriunda desta combinação de negócios (controladora) 1.660
Receita reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro
 de 2019, oriunda desta combinação de negócios (consolidado) 1.785
15. Direito de Uso Controladora
Direito de uso 31/12/18 Adoção inicial Adições Baixas 31/12/19
Imóveis - 11.945 3.269 - 15.214
Embarcações - 24.797 8.864 (18.783) 14.878
Subtotal - 36.742 12.133 (18.783) 30.092
Amortização acumulada -
Imóveis - - (1.926) - (1.926)
Embarcações - - (16.700) 12.650 (4.050)
Subtotal - - (18.626) 12.650 (5.976)
Total líquido - 36.742 (6.493) (6.133) 24.116

Consolidado
Direito de uso 31/12/18 Adoção inicial Adições Baixas 31/12/19
Imóveis - 14.425 5.442 - 19.867
Embarcações - 24.797 8.051 (18.783) 14.065
Subtotal - 39.222 13.493 (18.783) 33.932
Amortização acumulada
Imóveis - - (2.774) _ (2.774)
Embarcações - - (15.924) 12.650 (3.274)
Subtotal - - (18.698) 12.650 (6.048)
Total líquido - 39.222 (5.205) (6.133) 27.884
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O direito de uso de imóvel de terceiros e embarcações, são referentes a 10 
contratos firmados pela Companhia e por suas controladas vigentes em 31 de 
dezembro de 2019. Vide nota explicativa n° 21 para maiores informações acer-
ca dos contratos de arrendamento firmados. As taxas de amortização anual 
utilizadas pela Companhia e suas controladas, estão considerando os prazos 
dos respectivos contratos de arrendamento. Não foi identificada necessidade 
de constituição de provisão para perda nos ativos desta natureza. A controlada 
Servmar atua como arrendatária em determinados contratos de arrendamento 
firmados com terceiros, classificados como arrendamentos financeiros até 31 
de dezembro de 2018, devido ao fato da controlada em questão reter substan-
cialmente todos os riscos e benefícios dos bens arrendados. Consequentemen-

te, em 31 de dezembro de 2018, a controlada Servmar vinha reconhecendo em 
seu ativo imobilizado determinados bens arrendados, tendo como contrapartida 
o reconhecimento de passivo de arrendamento. Em função da aplicação da nor-
ma CPC 06 (R2) - Arrendamentos, equivalente ao IFRS 16 - Leases, tais saldos 
foram transferidos do imobilizado para direito de uso em 1° de janeiro de 2019. 
Os demais contratos de arrendamento mantidos pela Companhia e suas contro-
ladas eram classificados como arrendamentos operacionais antes da adoção 
do CPC 06(R2), exceto pelo contrato de arrendamento da embarcação Loreto, 
firmado em novembro de 2016 com a Bourbon Offshore Marítima S.A. que foi 
finalizado durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e, portanto, não 
estava vigente na data da adoção deste novo pronunciamento técnico.

16. Imobilizado Controladora
Custo corrigido: 31/12/16 Adições Baixas 31/12/17 Adições Baixas 31/12/18 Adições Baixas 31/12/19
Embarcações e docagens 66.741 7.955 - 74.696 10.260 (1.980) 82.976 54.620 - 137.596
Máquinas e equipamentos 37.587 3.496 (398) 40.685 3.406 - 44.091 5.990 (1.126) 48.955
Computadores e periféricos 1.232 65 - 1.297 295 - 1.592 601 - 2.193
Móveis e utensílios 477 - - 477 10 - 487 431 - 918
Instalações 449 62 - 511 - - 511 94 - 605
Benf. em imóveis de terceiros 1.984 53 - 2.037 - - 2.037 3.677 - 5.714

Subtotal 108.470 11.631 (398) 119.703 13.971 (1.980) 131.694 65.413 (1.126) 195.981
Depreciação acumulada:
Embarcações e docagens (28.560) (11.075) - (39.635) (13.417) 1.247 (51.805) (15.956) - (67.761)
Máquinas e equipamentos (10.301) (3.997) 169 (14.129) (4.210) - (18.339) (4.479) 908 (21.910)
Computadores e periféricos (784) (181) - (965) (187) - (1.152) (208) - (1.360)
Móveis e utensílios (212) (47) - (259) (45) - (304) (58) - (362)
Instalações (164) (53) - (217) (51) - (268) (63) - (331)
Benf. em imóveis de terceiros (1.187) (569) - (1.756) (266) - (2.022) (78) - (2.100)

Subtotal (41.208) (15.922) 169 (56.961) (18.176) 1.247 (73.890) (20.842) 908 (93.824)
Total líquido 67.262 (4.291) (229) 62.742 (4.205) (733) 57.804 44.571 (218) 102.157

Consolidado

Custo corrigido: 31/12/16
Combinação 
de negócios Adições Baixas

Ajuste de 
conversão 31/12/17

Combinação 
de negócios Adições Baixas

Ajuste de 
conversão 31/12/18

Embarcações e docagens 291.060 - 7.858 - 100 299.018 1.311 34.965 (1.980) 4.224 337.538
Máquinas e equipamentos 41.259 6.495 9.211 (398) 71 56.638 1.789 21.970 - 1.856 82.253
Computadores e periféricos 1.250 - 65 - - 1.315 113 447 (50) - 1.825
Móveis e utensílios 477 - - - - 477 126 16 - - 619
Instalações 449 - 62 - - 511 18 - - - 529
Veículos - - - - - - 4.180 2.759 - - 6.939
Benf. em imóveis de terceiros 1.984 - 52 - - 2.036 - - - - 2.036
Subtotal 336.479 6.495 17.419 (398) 171 359.995 7.537 60.157 (2.030) 6.080 431.739
Depreciação acumulada:
Embarcações e docagens (38.787) - (22.725) - (9) (61.521) - (25.149) 1.247 (193) (85.616)
Máquinas e equipamentos (10.337) - (4.353) 169 - (14.521) - (11.483) - (57) (26.061)
Computadores e periféricos (801) - (182) - - (983) - (256) 42 - (1.197)
Móveis e utensílios (212) - (47) - - (259) - (67) - - (326)
Instalações (164) - (53) - - (217) - (51) - - (268)
Veículos - - - - - - - (1.727) - - (1.727)
Benf. em imóveis de terceiros (1.187) - (569) - - (1.756) - (266) - - (2.022)
Subtotal (51.488) - (27.929) 169 (9) (79.257) - (38.999) 1.289 (250) (117.217)
Total líquido 284.991 6.495 (10.681) (229) 162 280.738 7.537 21.158 (741) (5.830) 314.522

Consolidadado
Combi-

nação de 
negócios

Ajuste de
conver-

sãoCusto corrigido: 31/12/18 Adições Baixas 31/12/19
Embarcações
 e docagens 337.538 28.869 65.016 (5.682 ) 1.600 427.341
Máquinas
 e equipamentos 82.253 32.531 9.943 (1.632) 919 124.014
Computadores
 e periféricos 1.825 558 765 (30) - 3.118
Móveis e utensílios 619 354 433 (55) - 1.351
Instalações 529 240 108 - - 877
Veículos 6.939 - 78 (146) - 6.871
Benf. em imóveis
 de terceiros 2.036 430 4.112 - - 6.578
Subtotal 431.739 62.982 80.455 (7.545) 2.519 570.150
Depreciação acumulada:
Embarcações
 e docagens (85.616) - (32.999) 198 (340) (118.757)
Máquinas
 e equipamentos (26.061) - (10.620) 1.954 (98) (34.825)
Computadores
 e periféricos (1.197) - (318) 30 - (1.485)
Móveis e utensílios (326) - (84) 27 - (383)
Instalações (268) - (70) - - (338)
Veículos (1.727) - (1.322) - - (3.049)
Benf. em imóveis
 de terceiros (2.022) - (167) - - (2.189)
Subtotal (117.217) - (45.580) 2.209 (438) (161.026)
Total líquido 314.522 62.982 34.875 (5.336) 2.081 409.124
Bens Taxa anual
Embarcações 5% e 10%
Máquinas e equipamentos 10%
Computadores e periféricos 20%
Móveis e utensílios 10%
Instalações 10%
Benfeitorias imóveis e embarcações de terceiros (*)
Veículos 20%
Docagens 20% e 40%
(*) Depreciação pelo prazo de locação dos bens de terceiros.
A Companhia adquiriu, em 26 de setembro de 2019, a embarcação denominada 
Austral Abrolhos, com o objetivo de ser utilizada nas atividades da Companhia, 
pelo valor de R$19.565. A Companhia, em 2019, realizou benfeitorias no imóvel 
onde fica sua sede (Matriz - Glória/RJ), no valor de R$4.191, necessárias em 
decorrência da mudança de endereço de sua sede para este imóvel. A Com-
panhia, em outubro de 2019, realizou o estorno da operação de venda da em-
barcação “Marimar”, no valor de R$1.979 e R$1.247 de depreciação, portanto, 
esta embarcação voltou a fazer parte do ativo imobilizado da Companhia pelos 
saldos contabilizados antes da venda. A venda original foi reconhecida no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2018. A controlada OceanPact Netherlands 
B.V. adquiriu em 26 de abril de 2019 a embarcação denominada Parcel das 
Paredes no valor de US$2.300 mil (equivalente a R$9.269) e, em 25 de outubro 
de 2018, a embarcação denominada Seacor Grant, no valor de US$5.500 mil 
(equivalente a R$21.308), ambas com o objetivo de oferecer serviços de afreta-
mento. Em 5 de janeiro de 2018, a Companhia adquiriu a controlada Servmar, 
que possuía ativos imobilizados mensurados a valor justo na data de aquisição 
no valor de R$7.537. Em 4 de novembro de 2019, a Companhia adquiriu o 
controle da investida OceanPact Geociências Ltda., que possuía ativos imobi-
lizados mensurados a valor justo na data da aquisição no valor de R$30.705. 
O empréstimo firmado entre a OceanPact Navegação e o BNDES tem as em-
barcações financiadas dadas em garantia desta dívida. As embarcações dadas 
em garantia deste empréstimo são Fernando de Noronha e Jim Obrien que pos-
suem em conjunto valor contábil de R$ 158.875 em 31 de dezembro de 2019. 
O empréstimo firmado entre a OceanPact Serviços e o Banco Bocom BBM tem 
uma embarcação dada em garantia da referida dívida. Nas datas-bases de 31 
de dezembro de 2019 de 2018 e de 2017, a Companhia efetuou a análise dos 
indicativos de “impairment”, concluindo não haver indicativos que apontassem 
uma eventual necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redu-
ção a valor recuperável dos itens componentes do seu ativo imobilizado.
17. Intangível Controladoria

Custo 31/12/16
Adi-

ções 31/12/17
Adi-

ções 31/12/18
Adi-

ções 31/12/19
  Licenças de softwares 2.697 225 2.923 - 2.923 108 3.031
Amortização acumulada 
Licenças de softwares (412) (550) (962) (574) (1.536) (564) (2.100)
Total líquido 2.285 (324) 1.961 (574) 1.387 (456) 931

Consolidado

Custo 31/12/18
Combinação  
de negócios

Adi-
ções

Bai-
xas 31/12/19

  Licenças de softwares 3.412 77 595 - 4.084
Ágio - Rentabilidade futura (*) 4.637 - 219 - 4.856
Amortização acumulada 
 Licenças de softwares (1.540) - (753) - (2.293)
Total líquido 6.509 77 61 - 6.647

Consolidado

Custo 31/12/16
Adi-

ções 31/12/17
Adi-

ções
Bai-
xas 31/12/18

 Licenças de softwares 2.704 225 2.929 498 (15) 3.412
Ágio - Rentabilidade futura (*) - - - 4.637 - 4.637
Amortização acumulada 
 Licenças de softwares (416) (550) (966) (587) 13 (1.540)
Total líquido 2.288 (325) 1.963 4.548 (2) 6.509
(*) O ágio rentabilidade futura é referente ao investimento na controlada Servmar, 
adquirido em 5 de janeiro de 2018 (vide nota explicativa n° 14.2) e ao investimento 
na controlada OceanPact Geociências, adquirido em 4 de novembro de 2019 (vide 
nota explicativa n° 14.2). A taxa de amortização anual das licenças de softwares 
utilizada pela Companhia é de 20% para todos os exercícios apresentados (contro-
ladora e consolidado). Nas datas-bases de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, 
a Companhia efetuou a análise dos indicativos de “impairment”, concluindo não 
haver indicativos que apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento de 
provisão para perda por redução ao valor recuperável dos itens componentes do seu 
ativo intangível, exceto o ágio, cuja avaliação deve ser anual. Com relação ao ágio 
a Companhia efetuou, nas datas-bases de 31 de dezembro de 2019 e 2018, teste 
de impairment, concluindo não haver necessidade de reconhecimento de provisão 
para perda por redução ao valor recuperável do ágio. A Companhia utilizou como 
base para os testes de impairment, o valor em uso, tendo considerado as seguintes 
principais premissas nos testes realizados: - Foram considerados os fluxos de caixa 
futuros estimados para os próximos 5 anos, tendo como base informações históricas 
da Servmar; - Foi considerada taxa de crescimento de 1% ao ano (sem inflação); - A 
taxa de desconto aplicada foi de 7,6% em termos reais e o fluxo não considerou infla-
ção prevista; e - Não foi considerada previsão de pagamentos de imposto de renda e 
contribuição social nos fluxos de caixa estimados. 18. Fornecedores. Os principais 
saldos a pagar estão descritos a seguir. Os demais saldos são pulverizados entre 
diversos fornecedores.

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Subsea7 do Brasil Ltda. 9.140 - - 9.140 - -
Seacor Offshore
 do Brasil S.A. 343 3.956 2.491 343 3.956 2.491
Fornecedores partes
 relacionadas (nota
  explicativa n° 24) 1.020 305 69 125 27 24
Outros fornecedores (*) 19.426 8.717 6.764 40.354 14.969 8.234

29.929 12.978 9.324 49.962 18.952 10.749
Circulante 29.929 12.291 8.294 49.962 16.338 9.719
Não circulante - 687 1.030 - 2.614 1.030
(*) Saldo pulverizado.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo mais representativo era devido ao forne-
cedor Subsea7 do Brasil Ltda., correspondente a 30% do saldo em aberto para 
fins de controladora e 18% para fins de consolidado. Em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017, o saldo mais representativo era devido ao fornecedor Seacor 
Offshore do Brasil S.A., correspondente a 30% do saldo em aberto para fins de 
controladora em 31 de dezembro de 2018 (27% em 31 de dezembro de 2017) 
e 21% para fins de consolidado em 31 de dezembro de 2018 (23% em 31 de 
dezembro de 2017). A Subsea7 do Brasil Ltda. presta serviços de inspeção 
em embarcações, a Seacor Offshore do Brasil S.A. presta serviço referente a 
afretamento de embarcações, ambos serviços utilizados no curso normal das 
atividades operacionais da Companhia. 19. Provisão para Riscos. A Compa-
nhia e suas controladas figuram como parte em processos administrativos e 
judiciais de natureza tributária, cível e trabalhista surgidos no curso normal dos 
seus negócios, realizando depósitos judiciais quando necessário. As provisões 
para os eventuais desembolsos decorrentes desses processos são estimadas e 
atualizadas pela Administração da Companhia, amparada pela opinião de seus 
consultores jurídicos externos. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a provisão 
registrada em relação àquelas causas consideradas como perda provável apre-
senta a seguinte composição e movimentação:

Controladora Consolidado
Trabalhista Cível Total Trabalhista Cível Total

Saldo em 31/12/16 408 - 408 408 - 408
Provisões 59 1.300 1.359 59 1.300 1.359
Reversões (405) - (405) (405) - (405)
Pagamentos - - - - - -
Saldo em 31/12/17 62 1.300 1.362 62 1.300 1.362
Provisões 12 - 12 115 137 252
Reversões - - - - - -
Pagamentos (62) (1.300) (1.362) (62) (1.300) (1.362)
Saldo em 31/12/18 12 - 12 115 137 252
Provisões 1.344 - 1.344 1.551 - 1.551
Reversões - - - - (68) (68)
Pagamentos - - - - - -
Saldo em 31/12/19 1.356 - 1.356 1.666 69 1.735
Os principais processos classificados com expectativa de perda provável e, por-
tanto, constituídas provisões nas demonstrações financeiras estão resumidas 
abaixo: • Trabalhistas: envolve reclamações trabalhistas, sendo que as mais 
relevantes, individualmente, dizem respeito a: horas extras, questionamento 
acerca de verbas rescisórias, dentre outros direitos trabalhistas. • Cíveis: provi-
são reconhecida no exercício de 2017, referente à ação de indenização relacio-
nada a acidente de trabalho, em que o pagamento ocorreu no exercício de 2018. 
Passivos contingentes com expectativa de perda possível. Os processos judi-
ciais e administrativos, cuja expectativa de perda é classificada como possível 
na opinião da Administração, baseada no entendimento dos seus consultores 
jurídicos externos, não possuem provisão correspondente reconhecida. Essas 
causas estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Trabalhistas 1.255 2.661 4.301 1.255 3.865 4.301
Cíveis 4.436
Tributárias 6.947 194 - 6.947 194 -

8.202 2.855 4.301 12.638 4.059 4.301
As principais contingências classificadas com expectativa de perda possível 
foram originadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e se referem 
antecipação de tutela visando impedir retenção do montante de R$4.436 por 
suposto atraso na entrega de embarcação Seward Johnson (natureza cível) e 
manifestação de inconformidade em face de retenções na fonte efetivamente 
sofridas e devidamente informadas (natureza tributária).
20. Empréstimos e Financiamentos

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Banco ABC Brasil 13.139 6.849 9.701 23.252 16.354 9.701
Banco Bocom BBM 6.877 9.871 - 6.877 9.871 -
Banco Bradesco 48.990 9.553 - 50.141 9.553 -
Banco CCB Múltiplo 17.735 - - 17.735 - -
Banco Daycoval - - - - 389 -
Banco Guanabara - - - 6.444 - -
Banco Itaú 15.180 9.199 - 39.962 13.452 -
Banco Santander 8.804 651 859 30.607 651 859
BNDES - - - 203.432 212.080 194.307
FINEP 16.504 - - 16.504 - -
Total 127.229 36.123 10.560 394.954 262.350 204.867
Circulante 45.928 14.705 3.226 86.050 35.161 16.447
Não circulante 81.301 21.418 7.334 308.904 227.189 188.420
As taxas de juros e as datas dos vencimentos dos saldos de empréstimos e 
financiamentos, em aberto em 31 de dezembro de 2019, estão discriminadas 
abaixo.
Instituições
 financeiras Finalidade

Taxa de juros  
mensal (%) Vencimento (*)

Banco ABC Brasil Capital de giro 0,17 a 0,41 + CDI nov/22
Banco Bocom BBM Capital de giro 0,14 + DI dez/21
Banco Bradesco Capital de giro 0,17 a 0,20 + CDI nov/22
Banco CCB Múltiplo Capital de giro 0,23 + CDI dez/22
Banco Guanabara Capital de giro 0,32 + CDI set/22

Banco Itaú
Capital de giro e finan-

ciamento de bens
0,22 a 0,37 + CDI 0,17 

+ TLP ago/25 jun/23

Banco Santander Capital de giro
0,51 + TJLP 0,21 a 0,42 

+ CDI nov/20 jul/23

BNDES
Financiamento em-

barcações
0,23 a 0,32 + Variação 

do dólar abr/32

FINEP
Financiamento

 de projeto TJLP abr/31
(*) As datas acima representam o vencimento máximo da dívida com a referida 
instituição financeira. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
a Companhia captou R$112.860 em novos empréstimos e financiamentos, 
sendo R$48.400 junto ao Banco Bradesco, R$10.000 junto ao Banco Santan-
der, R$10.000 junto ao Banco Itaú, R$16.460 junto ao FINEP, R$10.000 junto 
ao Banco ABC Brasil, e R$18.000 junto ao Banco CCB Múltiplo. Para fins de 
consolidado, além das captações efetuadas pela Controladora, sua controlada 
Servmar captou dois novos empréstimos junto ao Banco ABC Brasil e Banco 
Santander, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 que totaliza-
ram de R$8.500 (R$5.000 junto ao Banco ABC Brasil e R$3.500 junto ao Banco 
Santander), tendo sido incorridos R$148 com custos de captação, a ser amor-
tizado em 24 e 36 parcelas, respectivamente. A Companhia é avalista desses 
contratos. O saldo a pagar ao BNDES é referente ao empréstimo, concedido à 
controlada OceanPact Navegação pelo Fundo da Marinha Mercante em cone-
xão com a construção de embarcações. Este contrato firmado com o BNDES foi 
celebrado em 17 de julho de 2014 apresenta cláusula obrigando a manutenção 
de uma conta centralizadora, onde deve ser mantido o valor correspondente a 
no mínimo três meses da dívida mensal, incluindo principal e juros (nota expli-
cativa nº 6). O empréstimo junto ao BNDES é atrelado ao dólar norte-americano. 
O saldo em aberto junto ao Daycoval, no valor de R$389 em 31 de dezembro 
de 2018, é referente a desconto de duplicatas. O financiamento junto à FINEP 
foi contratado em 25 de março de 2019 com o objetivo de realizar um projeto 
específico de plataforma Cronos, que integrará dados meteoceanográficos de 
diferentes fontes, com o objetivo de reduzir o tempo entre a detecção de um inci-
dente e uma resposta eficaz. O valor total do contrato é de R$34.834, tendo sido 
liberado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 o valor de R$16.000 e 
a primeira parcela será paga em um prazo de 48 meses a partir da data da as-
sinatura do contrato. Em conexão com este empréstimo, a Companhia efetuou 
um depósito garantia junto ao Banco Bocom BBM e se comprometeu a efetuar 
depósitos mensais por 48 meses, ao longo do prazo de carência. Como con-
trapartida, o Banco Bocom BBM emitiu uma carta de fiança à FINEP, no valor 
de R$16.675, em conexão com o financiamento em questão. Tal investimento 
poderá ser utilizado para quitar o referido financiamento em data futura e, em 31 
de dezembro de 2019 constituía um saldo de R$1.027 (vide nota explicativa n° 
6). Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a controlada Servmar 
firmou contrato de financiamento junto ao Banco Itaú, para aquisição de deter-

minados itens de ativo imobilizado (equipamentos, veículos e embarcações), 
utilizados na prestação de serviços pela controlada (vide nota explicativa nº 16), 
no valor de R$4.571. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo a pagar dos referidos 
financiamentos é de R$3.298 (R$4.252 em 31 de dezembro de 2018). A Com-
panhia é avalista desses contratos. A movimentação do saldo de empréstimos e 
financiamentos nos exercícios apresentados, está apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/16 17.983 222.869
Novas captações 10.000 10.000
Encargos capitalizados (174) (174)
Pagamentos de principal (17.315) (30.733)
Pagamentos de juros (343) (6.284)
Variação cambial - 3.212
Juros e encargos apropriados 409 5.977
Saldo em 31/12/17 10.560 204.867
Novas captações 30.000 44.571
Encargos capitalizados (509) (673)
Pagamentos de principal (4.135) (22.127)
Pagamentos de juros (1.839) (8.045)
Variação cambial - 33.629
Combinação de negócios - 2.256
Juros e encargos apropriados 2.046 7.872
Saldo em 31/12/18 36.123 262.350
Novas captações 112.860 121.360
Encargos capitalizados (1.584) (1.682)
Pagamentos de principal (20.489) (47.592)
Pagamentos de juros (5.668) (13.151)
Variação cambial - 9.845
Combinação de negócios - 50.756
Juros e encargos apropriados 5.987 13.068
Saldo em 31/12/19 127.229 394.954
Os valores a pagar, até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente, 
estão discriminados a seguir (não considera encargos futuros):
Ano Controladora Consolidado
2020 45.928 86.049
2021 41.674 72.302
2022 22.909 47.696
2023 1.481 20.921
2024 2.018 13.543
Após 2025 13.219 154.443
Total 127.229 394.954
A Companhia não possui parcelas a pagar vencidas nas datas-bases apresen-
tadas. Alguns empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia e suas 
controladas possuem cláusulas restritivas financeiras e não financeiras, que 
se descumpridas implicam no vencimento antecipado das dívidas. A Compa-
nhia informa que todas as cláusulas restritivas foram atingidas nas datas-bases 
apresentadas. A seguir listamos estas principais cláusulas dos empréstimos e 
financiamentos em aberto:
Instituições financeiras Principais cláusulas restritivas
Banco Itaú e Santander 
BNDES

Atingimento de DFL / EBITDA de 2x em 2020 e 1,5x 
a partir de 2021 Manutenção do saldo da conta 
centralizadora, cumprimento de determinadas obri-
gações relacionadas a treinamento em caso de re-
dução de pessoal, adoção de medidas de proteção 
ao meio ambiente

Além das principais cláusulas restritivas mencionadas acima, alguns contratos 
possuem determinadas obrigações de entrega de demonstrações financeiras, 
aprovação prévia em caso de alteração do controle societário ou reestrutura-
ções societárias, dentre outras. 
21. Passivo de Arrendamento Controladora Consolidado
Passivo de arrendamento em 31/12/2016 2.278 2.278
Juros apropriados 796 796
Pagamentos de principal (460) (460)
Pagamentos de juros (796) (796)
Passivo de arrendamento em 31/12/2017 1.818 1.818
Combinação de negócios
 (vide nota explicativa n° 14.2) - 1.132
Juros apropriados 303 371
Novos arrendamentos - 10.717
Pagamentos de principal (1.818) (4.685)
Pagamentos de juros (303) (371)
Passivo de arrendamento em 31/12/2018 - 8.982
Adoção inicial IFRS 16 36.742 39.222
Juros apropriados 3.633 3.928
Novos arrendamentos 12.133 4.511
Pagamentos de principal (13.209) (16.138)
Pagamentos de juros (3.744) (3.772)
Baixa de arrendamentos (6.133) (6.133)
Passivo de arrendamento em 31/12/2019 29.422 30.600
Máquinas e equipamentos - 5.236
Imóveis 15.413 19.870
Embarcações 14.009 5.494
As naturezas dos contratos de arrendamento firmados pela Companhia e suas 
controladas, vigentes em 31 de dezembro de 2019, assim como data de vencimento, 
período de vigência e as taxas de desconto utilizadas, estão apresentadas a seguir.

Tipo de contrato - Direito de uso

Taxa des-
conto

mensal

Vigência 
do

contrato
Venci-
mento

1 Imóvel Filial Niterói 0,91% 8 anos mai/27
2 Imóvel Filial Guarujá 0,91% 3 anos jun/22
3 Imóvel Matriz 0,87% 6 anos abr/25
4 Imóvel Filial Macaé 0,91% 3 anos out/22
5 Imóvel Filial São João da Barra 0,91% 8 anos set/27
6 Afretamento embarcação BS Camboriu 0,81% 3 anos nov/22

7
Afretamento embarcação Parcel
 das Paredes (*) 0,78% 13 meses ago/20

8 Afretamento embarcação Seacor Grant (*) 0,74% 3 anos mar/22
9 Afretamento embarcação Seabulk Angra (**) 0,80% 16 meses abr/20
10 Afretamento embarcação Seabulk Brasil (**) 0,80% 16 meses abr/20
(*) Contratos de afretamento firmados entre a Companhia e a sua controlada 
OceanPact Netherlands. O passivo de arrendamento referentes a essas em-
barcações é de R$ 8.515 em 31 de dezembro de 2019. (**) Arrendamentos 
finalizados em abril de 2020, conforme contrato de promessa de compra da 
embarcação, tendo sido a opção de compra exercida em 2019.

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2019

Passivo de arrendamento - circulante 7.411 6.771
Passivo de arrendamentos - não circulante 22.011 23.829
Total do passivo de arrendamento 29.422 30.600
Despesa de aluguel (itens pequeno valor
 e curto prazo) (1) 12.065 16.828
Depreciação de direito de uso
 (despesa e custo) 18.626 18.698
Juros de arrendamentos (despesa) 3.633 3.928
Total do resultado 34.324 39.454
Pagamento de principal de arrendamentos 13.209 16.138
Pagamento de juros de arrendamentos 3.744 3.772
Créditos de PIS e COFINS sobre os pagamentos (1.435) (1.480)
Total de pagamentos 15.518 18.430
(1) Valores reconhecidos no resultado do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 como despesa de aluguel, referente a itens considerados como itens 
de pequeno valor e arrendamentos de curto prazo (prazo inferior a 12 meses), 
adotados como expedientes práticos pelo Grupo quando da adoção do pronun-
ciamento CPC 06(R2) - Arrendamentos. Os fluxos futuros do passivo de arren-
damento (descontados e não descontados), base para apuração de créditos 
de PIS e COFINS, em 31 de dezembro de 2019, estão apresentados a seguir, 
assim como o direito potencial de PIS e COFINS a recuperar.

Controladora Consolidado
Fluxos  

de caixa
Fluxos de 
caixa des-
contados

Fluxos  
de caixa

Fluxos de 
caixa des-
contadosFluxos de caixa nominais nominais nominais

Contraprestação
 do arrendamento 28.165 20.062 32.648 23.275
Potencial PIS e COFINS
 a recuperar (9,25%) 2.605 1.856 3.020 2.153
22. Instrumentos Financeiros. A Companhia e suas controladas efetuaram 
avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores justos, 
por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. 
Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de 
avaliação requerem considerável julgamento e estimativas para se calcular o 
valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas apre-
sentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser rea-
lizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou 
metodologias pode ter um efeito relevante nos valores de realização estimados. 
Mensuração do valor justo. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é 
incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação 
corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação 
forçada. A Administração entende que os saldos de contas a receber e a pagar 
entre partes relacionadas e o saldo de empréstimos e financiamentos junto ao 
BNDES, este último atrelado ao dólar, possuem condições pactuadas que são 
específicas para esta transação e com base nisso entende que os saldos con-
tábeis se aproximam de seus valores justos. Os saldos de empréstimos com 
bancos privados são pactuados a taxas de mercado vigentes vinculadas ao CDI 
e TJLP, conforme o caso e, portanto, também refletem o valor atual de mercado. 
Os valores justos dos demais instrumentos financeiros detidos pela Companhia 
e suas controladas se aproximam de seus respectivos valores contábeis consi-
derando as suas naturezas, prazos de vencimento e expectativas de perda. Os 
valores contábeis e valores justos dos instrumentos financeiros da Companhia, 
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, são como segue:

Controladora
31/12/19 31/12/18 31/12/17

Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Ativos financeiros contábil justo contábil justo contábil justo
Caixa e bancos 1.185 1.185 2.684 2.684 4.370 4.370
Aplicações financeiras 11.986 11.986 5.439 5.439 20.200 20.200
Clientes 69.641 69.641 32.045 32.045 16.545 16.545
Empréstimos
 a partes relacionadas 1.390 1.390 26.438 26.438 996 996
Outros valores
 a receber, exceto
despesas antecipadas 9.550 9.550 11.860 11.860 6.654 6.654
Passivos financeiros
Fornecedores 29.929 29.929 12.978 12.978 9.324 9.324
Empréstimos
 e financiamentos 127.229 127.229 36.123 36.123 10.560 10.560
Passivo de
 arrendamento 29.422 29.422 - - 1.818 1.818
Empréstimos de
 partes relacionadas 50.743 50.743 53.083 53.083 55.033 55.033



14    l  Monitor MercantilQuarta-feira, 6 de janeiro de 2021Financeiro

Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17

Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Ativos financeiros contábil justo contábil justo contábil justo
Caixa e bancos 8.459 8.459 6.587 6.587 7.535 7.535
Aplicações financeiras 42.649 42.649 15.840 15.840 29.236 29.236
Clientes 114.776 114.776 52.459 52.459 22.198 22.198
Empréstimos partes
 relacionadas 1.470 1.470 1.339 1.339 1.143 1.143
Outros valores
 a receber, exceto
despesas antecipadas 16.908 16.908 10.468 10.468 4.556 4.556
Passivos financeiros
Fornecedores 49.962 49.962 18.952 18.952 10.749 10.749
Empréstimos
 e financiamentos 394.954 394.954 262.350 262.350 204.867 204.867
Passivo de
 arrendamento 30.600 30.600 8.982 8.982 1.818 1.818
Empréstimos de
 partes relacionadas 38 38 - - - -
Instrumento financeiro Categoria e forma de mensuração
Caixa e bancos Custo amortizado
Aplicações financeiras Custo amortizado
Clientes Custo amortizado
Empréstimos a partes relacionadas Custo amortizado
Outros valores a receber,
 exceto despesas antecipadas Custo amortizado
Fornecedores Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos Outros passivos ao custo amortizado
Passivo de arrendamento Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos de partes relacionadas Outros passivos ao custo amortizado
a) Risco de taxa de câmbio. A controlada da Companhia OceanPact Navegação 
possui instrumentos financeiros passivos (empréstimo - BNDES) que podem gerar 
impacto nos fluxos de caixa futuros e nos resultados em caso de variação significa-
tiva da taxa de câmbio do dólar norteamericano em relação ao real. Com relação ao 
risco do empréstimo obtido junto ao BNDES, a controlada da Companhia OceanPact 
Navegação celebrou o contrato de prestação de serviços com a Petrobras atrelando 
25% da receita ao dólar norte-americano, de forma a proteger seus fluxos de caixa fu-
turos da variação da moeda. Adicionalmente, a Administração monitora as evoluções 
nas taxas cambiais e os possíveis impactos das mesmas sobre suas operações. b) 
Risco de taxa de juros. A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros sobre 
suas aplicações financeiras atreladas ao CDI e sobre determinados saldos passivos 
de empréstimos e financiamentos, atrelados à CDI e TJLP, conforme o caso, e a Ad-
ministração monitora os patamares e expectativas da taxa CDI e da TJLP e os pos-
síveis impactos sobre suas operações. c) Risco de mercado. Em relação aos riscos 
do setor de óleo e gás, dois fatores se destacam: (i) Manutenção dos preços do barril 
de petróleo em níveis considerados baixos, desde o início de 2015. A Companhia 
não é afetada diretamente por esse risco, uma vez que não possui contratos ou qual-
quer tipo de remuneração atrelada ao preço do petróleo, no entanto, vem tendo suas 
operações impactadas pela diminuição das atividades desse segmento no Brasil: e 
(ii) a conjuntura envolvendo a Petrobras, estatal brasileira que é a maior empresa do 
segmento de petróleo no país, e as investigações recentes, cujo resultado poderá 
impactar os seus planos de investimento. Durante o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2019, os principais clientes da Companhia foram Petrobras Petróleo Brasileiro 
S.A., Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. e Dommo Energia S.A., responsáveis por 
42%, 5% e 9% da receita bruta da Companhia. Em termos consolidados, o cliente 
Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. representou 47% do total da receita bruta conso-
lidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e, em conjunto com outras 
empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petrobras 
Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo de Investimento Imobiliário RB 
Logística), representou 66% da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019. d) Risco de liquidez. A Companhia e suas controladas gerenciam 
o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias para 
captação de empréstimos, por meio do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de 
vencimento. As tabelas abaixo demonstram análise dos vencimentos para os passi-
vos financeiros em aberto, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Até 1 ano 29.929 12.291 8.294 49.962 16.338 9.719
De 1 a 5 anos - 687 1.030 - 2.614 1.030
Fornecedores 29.929 12.978 9.324 49.962 18.952 10.749
Até 1 ano 46.258 16.150 3.706 93.312 41.344 23.942
De 1 a 2 anos 42.657 15.505 4.261 83.246 40.071 24.069
De 2 a 5 anos 29.773 6.710 3.731 109.499 69.233 60.520
Após 5 anos 15.831 - - 137.058 134.315 148.606
Empréstimos
 e financiamentos 134.519 38.365 11.698 423.115 284.963 257.137
Até 1 ano 9.972 - 2.121 10.118 3.784 2.121
De 1 a 5 anos 21.542 - - 23.246 6.206 -
Após 5 anos 6.336 - - 6.746 - -
Passivo de
 arrendamento 37.850 - 2.121 40.110 9.900 2.121
Conforme mencionado na nota explicativa n° 24, os empréstimos com partes relacio-
nadas possuem prazo indeterminado e, portanto, não foram incluídos no demonstra-
tivo acima. e) Tabelas de sensibilidade. A Companhia e suas controladas efetuaram 
testes de análises de sensibilidade conforme requerido pelas práticas contábeis, 
elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos fi-
nanceiros ativos e passivos relevantes, em aberto no fim do período deste relatório, 
assumindo que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante 
todo o período, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do 
comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos. As taxas 
utilizadas para cálculo dos cenários prováveis são referenciadas por fonte externa 
independente, cenários estes que são utilizados como base para a definição de dois 
cenários adicionais com deteriorações de 25% e 50% na variável de risco consi-
derada (cenários A e B, respectivamente) na exposição líquida, quando aplicável, 
conforme apresentado a seguir: • Variação Cambial. Em 31 de dezembro de 2019, 
a Companhia possui R$2.464 a pagar a fornecedores estrangeiros e, em conjunto 
com suas controladas, o saldo de fornecedores consolidado a pagar a fornecedores 
estrangeiros é de R$8.776 e o montante de R$203.432 a pagar ao BNDES (consoli-
dado). Esses valores a pagar são atrelados ao dólar norte-americanos, convertidos 
para reais à taxa vigente. Os efeitos no resultado antes dos impostos, consideran-
do um horizonte de um ano, quando deverão ser divulgadas as próximas demons-
trações financeiras contendo tal análise, estão demonstrados a seguir, no cenário 
considerado pela Administração como mais provável, tendo como expectativa de 
mercado dados do boletim Focus (BACEN) divulgado em 27 de dezembro de 2019. 
Controladora - 31/12/19 Saldo em  R$ mil Saldo em  USD mil
Operações
Fornecedores 2.462 611
Consolidado Cenários
Variação de moeda 31/12/19 Provável 25% 50%
Dólar norte-americano 4,03 4,08 5,10 6,12
Impacto no resultado
Fornecedores USD 611 mil 31 654 1.277
Despesa (receita) 31 654 1.277
Consolidado - 31/12/19 Saldo em  R$ mil Saldo em  USD mil
Operações
Fornecedores 8.773 2.177
Empréstimos e financiamentos 203.427 50.478
Consolidado Cenários
Variação de moeda 31/12/19 Provável 25% 50%
Dólar norte-americano 4,03 4,08 5,10 6,12
Impacto no resultado
Fornecedores USD 2.177 mil 109 2.329 4.550
Empréstimos e Financiamentos USD 50.478 mil 2.524 54.011 105.499
Despesa (receita) 2.633 56.340 110.049
• Taxa de juros - CDI. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas 
possuem saldos ativos e passivos consolidados atrelados à taxa CDI, compostos 
basicamente por aplicações financeiras (equivalentes de caixa) e empréstimos e 
financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2019 apresentam uma exposi-
ção líquida passiva de R$98.431 na controladora e R$131.080 no consolidado. Com 
base em projeções divulgadas pelo BM&F Bovespa datado em 30 de dezembro de 
2019 foi obtida a projeção do DI para os próximos 12 meses, de 4,45%, sendo este 
definido como cenário provável. A partir desse cenário, foram calculadas variações 
de 25% e 50% do indexador, representando as condições correspondentes a cená-
rios distintos, sempre deteriorados.
Controladora Saldo em 31/12/19 Indexador
Operações
Equivalentes de caixa 10.959 98% do CDI
Títulos e valores mobiliários 1.027 98% do CDI
Empréstimos e financiamentos 110.417 CDI + 2,92% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/19 Provável 25% 50%
CDI 98% CDI 4,45% x 98% 3,34% x 98% 2,23% x 98%
Equivalentes de caixa 10.959 (478) (359) (239)
Títulos e valores mobiliários 1.027 (45) (34) (22)
Despesa (receita) (523) (393) (261)
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/19 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 
2,92%

4,45%+
2,92%

5,56%+
2,92%

6,67%+
2,92%

Empréstimos
 e financiamentos 110.417 8.138 9.363 10.589
Despesa (receita) 8.138 9.363 10.589
Efeito líquido total
 exposição CDI 7.615 8.970 10.328
Consolidado Saldo em 31/12/19 Indexador
Operações
Equivalentes de caixa 35.549 98% do CDI
Títulos e valores mobiliários 7.100 98% do CDI
Empréstimos e financiamentos 173.729 CDI + 3,29% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/19 Provável 25% 50%
CDI 98% CDI 4,45% x 98% 3,34% x 98% 2,23% x 98%
Equivalentes de caixa 35.549 (1.550) (1.164) (777)
Títulos e valores
 mobiliários 7.100 (310) (232) (155)
Despesa (receita) (1.860) (1.396) (932)
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/19 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 
3,29%

4,45%+ 
3,29%

5,56%+ 
3,29%

6,67%+ 
3,29%

Empréstimos e financiamentos 173.729 13.447 15.375 17.303
Despesa (receita) 13.447 15.375 17.303
Efeito líquido total exposição CDI 11.587 13.979 16.371
• Taxa de juros - TJLP. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas 
possuem saldos passivos consolidados atrelados à TJLP, compostos basicamente 
por empréstimos e financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2019 apre-

sentam uma exposição passiva de R$16.813 na controladora e R$17.793 no conso-
lidado. Com base em projeções divulgadas pelo Bradesco foi obtida a projeção da 
TJLP para fim do exercício de 2020, de 5,06%, sendo este definido como cenário 
provável. A partir desse cenário, foram calculadas variações de 25% e 50% do inde-
xador, representando as condições correspondentes a cenários distintos, sempre 
deteriorados.
Controladora Saldo em 31/12/19 Indexador
Operações
Empréstimos e financiamentos 16.813 TJLP + 0,12% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados à TJLP
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/19 Provável 25% 50%

TJLP TJLP + 0,12%
5,06%+ 

0,12%
6,33%+ 

0,12%
7,59%+ 

0,12%
Empréstimos e financiamentos 16.813 871 1.084 1.296
Despesa (receita) 871 1.084 1.296
Consolidado Saldo em 31/12/19 Indexador
Operações
Empréstimos e financiamentos 17.793 TJLP + 0,24% a.a.(*)
 (*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados à TJLP
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/19 Provável 25% 50%

TJLP TJLP + 0,24%
5,06%+ 

0,24%
6,33%+ 

0,24%
7,59%+ 

0,24%
Empréstimos e financiamentos 17.793 943 1.169 1.393
Despesa (receita) 943 1.169 1.393
23. Outras Obrigações

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Multas contratuais
 clientes (*) 3.671 3.274 337 3.756 3.274 337
Adiantamentos de
 partes relacionadas
  (nota explicativa n° 24) 4.697 - - - - -

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Aquisição de
 investimento (nota
  explicativa n° 14.2.b) 2.233 3.313 - 2.233 3.313 -
Outras obrigações 83 210 429 2.719 1.486 683
Total 10.684 6.797 766 8.708 8.073 1.020
Circulante 8.886 3.932 669 7.289 5.448 923
Não circulante 1.798 2.865 97 1.419 2.625 97
(*) A Companhia reconheceu multas, devido descumprimento de cláusulas con-
tratuais com o cliente Petrobras, no valor de R$3.671 em 31 de dezembro de 
2019 (em 31 de dezembro de 2018 o valor era de R$3.724), sendo que parte 
desse valor, R$3.386, está sendo discutido através de processo judicial, com 
expectativa provável de perda. 24. Partes Relacionadas. 24.1. Remuneração 
dos Administradores. Os diretores estatutários compõem o quadro de Adminis-
tradores da Companhia (pessoal chave). No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019, os valores pagos foram de R$3.807 (R$3.847 no exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 e R$3.916 no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017). Em relação ao consolidado, os valores pagos aos Administradores 
foram de R$7.318 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (R$6.840 no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e R$5.345 no exercício findo em 
31 de dezembro de 2017). A Companhia não possui Conselho Fiscal, Conselho 
de Administração e Comitê de Auditoria instalados nos exercícios apresentados 
nesta demonstração financeira.

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Benefícios de curto prazo:
Pro labore 3.541 3.301 3.616 5.256 4.740 4.963
Bônus 266 546 300 2.062 2.100 382

3.807 3.847 3.916 7.318 6.840 5.345
A Companhia e suas controladas não possuem benefícios de longo prazo e 
outros benefícios de curto prazo além dos divulgados acima, concedido aos 
seus Administradores. 24.2. Resumo de transações com partes relacionadas

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/17 31/12/19 31/12/18 31/12/17

Clientes 1.741 57 879 47 17 997
Compartilhamento de despesas 1.085 3.782 852 143 283 331
Empréstimos a receber 1.390 26.438 996 1.470 1.339 1.143
Dividendos a receber (vide nota explicativa n° 14.1) 2.801 2.525 5.069 746 149 1.814
Outros valores a receber 61 1.928 1.704 1 - 100
Total saldo ativo com partes relacionadas 7.078 34.730 9.500 2.407 1.788 4.385
Fornecedores (1.020) (305) (69) (125) (27) (24)
Empréstimos a pagar (50.743) (53.083) (55.033) (38) - -
Dividendos a pagar (vide nota explicativa n° 25.d) (13.519) (7.795) (7.795) (13.525) (7.798) (7.836)
Outras obrigações (4.697) - - - - -
Total saldos passivos com partes relacionadas (69.979) (61.183) (62.897) (13.688) (7.825) (7.860)

Controladora
31/12/2019 2019

Companhias
Compartilhamento de 

despesas a receber Empréstimos
Outros valores 

a receber Fornecedores
Outras

obrigações Receitas
Custos e 

despesasClientes
A receber A pagar

OceanPact Navegação - 385 - (50.743) - - - - (4.439)
OceanPact Geociências 1.727 241 - - 60 - (4.697) 2.806 (177)
O’Brien’s do Brasil 14 143 - - 1 (125) - 244 (1.702)
OceanPact International - - - - - - - - -
Cod Hole - - - - - (414) - - (3.254)
MMB - - - - - (481) - - (844)
Servmar - 316 - - - - - 19 (3.287)
OceanPact Mexico - - 1.390 - - - - - -
Total 1.741 1.085 1.390 (50.743) 61 (1.020) (4.697) 3.069 (13.703)

Controladora
31/12/2018 2018

Companhias
Compartilhamento de 

despesas a receber Empréstimos
Outros valores 

a receber Receitas
Custos e

despesasClientes Fornecedores
A receber A pagar

OceanPact Navegação - 780 - (53.083) 129 - - (5.393)
OceanPact Geociências 8 190 - - - - 4.190 (1.965)
O’Brien’s do Brasil - 93 - - - (27) - (927)
OceanPact International - - 26.438 - 1.743 - - -
Cod Hole - - - - - (217) - (2.558)
MMB - - - - - (61) - (481)
Servmar 49 2.719 - - 17 - 767 (2.719)
OceanPact Netherlands - - - - 39 - - -
Total 57 3.782 26.438 (53.083) 1.928 (305) 4.957 (14.043)

Controladora
31/12/2017 2017

Compartilhamento de 
despesas a receber

Empréstimos Outros valores 
a receber

Custos e 
despesasCompanhias Clientes A receber A pagar Fornecedores Receitas

OceanPact Navegação - 521 - (55.033) 200 - - (3.493)
OceanPact Geociências 879 245 - - 15 - 3.215 (2.097)
O’Brien’s do Brasil - 86 - - 1 (24) 105 (830)
OceanPact International - - 996 - 1.488 - - -
Cod Hole - - - - - - - (932)
MMB - - - - - (45) - -
OML - - - - - - 4 -
Total 879 852 996 (55.033) 1.704 (69) 3.324 (7.352)

O saldo referente à OML corresponde a empréstimo realizado com a OceanPact 
International Inc. em 2015, com prazo de vencimento em cinco anos, com in-
cidência de juros LIBOR + 4% a.a., iniciada a amortização em julho de 2016. 
Foi reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 como variação 
cambial ativa decorrente da atualização do empréstimo com a OML o valor de 
R$54 (R$195 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e R$58 em 31 de 
dezembro de 2017). 25. Patrimônio Líquido. 25.a. Capital social. O capital so-
cial da Companhia, em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, totalmente 
integralizado, é de R$34.567, representado por 4.900.627 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal, e está distribuído da seguinte forma:
Acionistas Quantidade de ações Participação (%)
Tinharé Participações S.A. 3.600.000 73,46
Dyna II Fundo Investimento
 em Participações 1.300.627 26,54
Total 4.900.627 100,00
 A Tinharé Participações S.A. é a controladora da Companhia em última instân-
cia (ultimate controlling party). 25.b. Reservas de capital. Representa o ágio 
recebido no valor de R$78.701 sobre a emissão de 1.300.627 ações em 2013, 
subscritas pelo acionista Dyna II Fundo Investimento em Participações, menos 
os gastos necessários à emissão das novas ações, que somaram R$2.354. Em 
2014, o acionista Dyna II Fundo Investimento em Participações realizou um 
aporte adicional de R$7.242, referente à diferença entre o resultado previsto no 
momento da avaliação e o resultado efetivo em 31 de dezembro de 2013, con-
forme previsto em cláusula contratual. Este aporte não representa um aumento 
de participação acionária do referido acionista e foi reconhecido como reserva 
de capital de ágio. 25.c. Reservas de lucros e distribuição de lucros. i. Reserva 
legal: a Companhia, nos exercícios apresentados, está dispensada de consti-
tuir reserva legal porque o saldo desta conta, acrescido do saldo das contas de 
reservas de capital, excede o limite de 30% do capital social, conforme definido 
pelo art. 193 da Lei nº 6.404/76. ii. Reserva para investimento: representa o sal-
do de lucros retidos para investimento na atividade da Companhia, baseado em 
seu orçamento de capital. iii. Distribuição de lucros: aos acionistas é garantido 
em estatuto, um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro 
líquido do exercício, após a constituição da reserva legal, apurado de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Proposta de destinação do lucro líquido 2019 2018 2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 9.616 (14.017) 7.299
Percentual dividendos mínimos obrigatórios 25% 25% 25%
Dividendos mínimos obrigatórios 2.404 - 1.825
Juros sobre capital próprio declarados 8.568 - -IRRF sobre juros sobre capital próprio (944) - -
Dividendos adicionais propostos - - 1.825
Dividendos e juros sobre capital próprios declarados 7.624 - 1.825
Dividendo e JCP por ação (em R$) 0,440 - 0,372
Resumo das destinações 2019 2018 2017
Reserva para investimento 1.048 (14.017) 5.474
Dividendos declarados - - 1.825
Juros sobre capital próprio declarados 8.568 - -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 9.616 (14.017) 7.299
25.d. Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Dividendos e JCP a pagar em 31/12/2016 5.970 5.999
Dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2017 1.825 1.866
Pagamento de dividendos declarados no exercício de 2016 - (29)
Dividendos e JCP a pagar em 31/12/2017 7.795 7.836
Pagamento de dividendos pela Environpact - (38)
Dividendos e JCP a pagar em 31/12/2018 7.795 7.798
JCP declarados referentes ao exercício de 2019 8.568 8.568
Pagamento de IR sobre JCP declarados no exercício de 2018 (944) (944)
Pagamento de JCP referente ao exercício de 2016 (1.900) (1.900)
Dividendos declarados pela Environpact - 3
Dividendos e JCP a pagar em 31/12/2019 13.519 13.525
25.e. Lucro básico diluído por ação. O lucro básico por ação é calculado median-
te a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade 
média ponderada de ações ordinárias em aberto durante o exercício. Para os 
períodos apresentados, os resultados básico e diluído por ação da Companhia 
são equivalentes, considerando que a Companhia e suas controladas não pos-
suem nenhum instrumento com potencial dilutivo. A média ponderada da quan-
tidade de ações ordinárias utilizadas no cálculo corresponde à quantidade de 
ações em circulação média dos períodos apresentados.

Os saldos a receber da OceanPact Geociências. correspondem a serviços presta-
dos pelas embarcações da Companhia no apoio às atividades de monitoramento 
ambiental, meteoceanografia, aquisição e processamento de dados geofísicos, 
entre outros. Os saldos a receber de O’Briens do Brasil, correspondem a serviços 
de consultoria prestados pela Companhia. Os saldos a receber de Servmar, cor-
respondem a aluguel de equipamentos da Companhia no apoio às atividades de 
atendimento emergenciais às contingências para combate a vazamento de petróleo 
e seus derivados, entre outros. Todos os contratos de empréstimos firmados entre 
a Companhia e suas investidas possuem valor determinado e prazo indeterminado 
para pagamento, sem incidência de juros. A seguir é apresentada a movimentação 
dos saldos de empréstimos a pagar a partes relacionadas e a receber de partes rela-
cionadas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Empréstimos a pagar a partes relacionadas
Controladora

31/12/16 Pagamentos 31/12/17 Pagamentos 31/12/18 Pagamentos 31/12/19
55.033 - 55.033 (1.950) 53.083 (2.340) 50.743

Empréstimos a receber de partes relacionadas
Controladora

Saldo em 31/12/2016 -
Empréstimos concedidos 996
Saldo em 31/12/2017 996
Empréstimos concedidos 25.442
Saldo em 31/12/2018 26.438
Empréstimos concedidos 21.476
Variação cambial 1.922
Empréstimos convertidos em aportes (48.446)
Saldo em 31/12/2019 1.390

A Companhia possui saldo em 31 de dezembro de 2019 de R$4.697 de outras 
obrigações com a parte relacionada OceanPact Geociências, de adiantamento 
feito por esta parte relacionada, referente a serviços realizados até fevereiro de 
2020, referente a serviços de apoio marítimo realizado pela OceanPact Geoci-
ências à Controladora. Nenhum saldo de contas a receber de partes relaciona-
das possuem provisão para perdas constituída em 31 de dezembro de 2019, 
2018 e 2017 e, nenhuma despesa foi reconhecida nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019, 2018 e 2017 referentes a saldos com partes relacionadas 
considerados incobráveis ou de liquidação duvidosa. A Companhia possui con-
trato de compartilhamento de despesas administrativas com suas investidas 
O’Brien’s do Brasil (vigente até dezembro de 2020), OceanPact Geociências 
(vigente até dezembro de 2020), sua controlada OceanPact Navegação. (vi-
gente até dezembro de 2020) e Servmar (vigente até dezembro de 2020). Pelos 
contratos, a Companhia deve ser reembolsada em um percentual, negociado 
entre as partes, dos seus gastos administrativos (pessoal, material de escritório 
etc.), pois suas coligadas se beneficiam de sua estrutura. No exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 as despesas compartilhadas totalizaram R$9.337 
(R$8.006 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e R$6.152 no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017), e o saldo a receber das investidas, em 31 
de dezembro de 2019, é de R$1.085 (R$3.782 em 31 de dezembro de 2018 e 
R$852 em 31 de dezembro de 2017).

Consolidado
31/12/2019 2019

Compartilhamento de Empréstimos Outros valores Custos e
Companhias Clientes despesas a receber a receber a receber Fornecedores Receitas despesas
O’Brien’s do Brasil 47 143 80 1 (125) 244 (1.702)
OceanPact Mexico - - 1.390 - - - -
Total 47 143 1.470 1 (125) 244 (1.702)

Consolidado
31/12/2018 2018

Companhias Clientes
Compartilhamento de 

despesas a receber
Empréstimos 

a receber
Outros valores 

a receber Fornecedores Receitas
Custos e 

despesas
OceanPact Geociências 8 190 4.190 (1.965)
O’Brien’s do Brasil 9 93 - - (27) 686 (927)
OML - - 1.339 - - - -
Total 17 283 1.339 - (27) 4.876 (2.892)

Consolidado
31/12/2017 2017

Companhias Clientes
Compartilhamento de 

despesas a receber
Empréstimos 

a receber
Outros valores 

a receber Fornecedores Receitas
Custos e 

despesas
OceanPact Geociências 879 245 99 3.215 (2.181)
O’Brien’s do Brasil 118 86 - 1 (24) 1.083 (830)
OML - - 1.143 - - 130 -
Total 997 331 1.143 100 (24) 4.428 (3.011)
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2019 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas
 da Companhia 9.616 (14.017) 7.299
Quantidade média ponderada de ações ordinárias
 emitidas (milhares) 4.901 4.901 4.901
Lucro líquido (prejuízo) por ação básico e diluído (em R$) 1,96 (2,86) 1,49
25.f. Outros resultados abrangentes. Em conformidade com o disposto no CPC 
02 (R2) Efeitos das Mudanças de Taxas de Câmbio e Conversão de demonstra-
ções financeiras, equivalente à IAS 21, que determina que os ajustes das varia-
ções cambiais de investimentos no exterior sejam reconhecidos no patrimônio 
líquido da Controladora, a Companhia constituiu a rubrica de “Ajustes acumula-
dos de conversão”, decorrente da conversão das demonstrações financeiras e 
suas controladas no exterior e da conversão dos respectivos ágios oriundos das 
suas aquisições, quando aplicável. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo desta 
rubrica era credor em R$11.131 (credor em R$9.382 em 31 de dezembro de 
2018 e credor em R$3.668 em 31 de dezembro de 2017). Essa variação deve-
-se, principalmente, pelas variações ocorridas nas principais moedas funcionais 
das controladas, diferentes do Real (vide nota explicativa n° 2.3). 
26. Receita Controladora Consolidado

2019 2018 2017 2019 2018 2017
Serviços prestados
 no país 275.470 183.535 136.319 483.542 343.982 192.742
Serviços prestados
 no exterior 1.002 1.789 1.152 10.614 4.249 1.287
Serviços do consórcio
 Foz-Ocean - - 597 - - 597
Receita bruta 276.472 185.324 138.068 494.156 348.231 194.626
Tributos sobre receita (*) (29.540) (23.568) (17.361) (50.941) (46.898) (23.961)
Receita líquida 246.932 161.756 120.707 443.215 301.333 170.665
(*) Referente aos tributos incidentes sobre a receita, sendo 7,6% referente à 
COFINS, 1,65% ao PIS e 2% a 5% ao ISS sobre os serviços prestados. Na 
controlada Servmar os tributos incidentes sobre receita representam 0,65% e 
1,65% de contribuição para o PIS, 3% e 7,6% de COFINS, e uma alíquota variá-
vel de 2% a 5% de ISS. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
os principais clientes da Companhia foram Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., 
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. e Dommo Energia S.A., responsáveis 
por 42%, 5% e 9% da receita bruta da Companhia. O cliente Petrobras Petró-
leo Brasileiro S.A. representou 47% do total da receita bruta consolidada e, 
em conjunto com outras empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte 
S.A. – Transpetro, Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo 
de Investimento Imobiliário RB Logística), representou 66% da receita bruta 
consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Durante o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2018, os principais clientes da Companhia 
foram Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. 
e Dommo Energia S.A., responsáveis por 37%, 12% e 13% da receita bruta 
da Companhia. O cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. representou 57% 
do total da receita bruta consolidada e, em conjunto com outras empresas do 
Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petrobras Logística 
de Exploração e Produção S.A. e Fundo de Investimento Imobiliário RB Logís-
tica), representou 67% da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 
de dezembro de 2018. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
os principais clientes da Companhia foram Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., 
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. e Dommo Energia S.A., responsáveis 
por 47%, 14% e 14% da receita bruta da Companhia. O cliente Petrobras Pe-
tróleo Brasileiro S.A. representou 51% do total da receita bruta consolidada e, 
em conjunto com outras empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte 
S.A. – Transpetro, Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo 
de Investimento Imobiliário RB Logística), representou 64% da receita bruta 
consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 27. Informação 
por Segmento. As informações por segmento estão sendo apresentadas em 
relação aos negócios da Companhia, identificados com base na sua estrutura 
de gerenciamento e nas informações gerenciais internas. A Administração da 
Companhia considera que os segmentos são: (i) embarcações e (ii) serviços. O 
principal tomador de decisões da Companhia não analisa determinadas contas 
de resultado tais como resultado financeiro, tributos sobre o lucro, além das 
contas patrimoniais segregadas por segmento operacional. Desta forma, essas 
informações segmentadas não estão sendo apresentadas. As principais infor-
mações sobre resultado por segmento de negócio, estão resumidas a seguir:

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Embar-
cações Serviços

Consoli-
dado

Receita líquida 242.587 200.628 443.215
Custo dos serviços (197.436) (165.963) (363.399)
Lucro (Prejuízo) bruto 45.151 34.665 79.816
Despesas gerais e administrativas (27.677) (22.376) (50.053)
Equivalência patrimonial - 4.685 4.685
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas 735 5.487 6.222
EBIT 18.209 22.461 40.670
(+) Depreciação e amortização 44.292 18.649 62.941
EBITDA 62.501 41.110 103.611
EBITDA 103.611
Depreciação e amortização (62.941)
Resultado financeiro (27.936)
Tributos sobre o lucro (3.118)
Lucro líquido do exercício 9.616

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Embarca-

ções Serviços
Consoli-

dado
Receita líquida 174.602 126.731 301.333
Custo dos serviços (128.362) (99.717) (228.079)
Lucro (Prejuízo) bruto 46.240 27.014 73.254
Despesas gerais e administrativas (23.517) (19.769) (43.286)
Equivalência patrimonial - (1.971) (1.971)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas (6.028) (1.148) (7.176)
EBIT 16.695 4.126 20.821
(+) Depreciação e amortização 29.059 10.777 39.836
EBITDA 45.754 14.903 60.657
EBITDA 60.657
Depreciação e amortização (39.836)
Resultado financeiro (41.672)
Tributos sobre o lucro 6.834
Prejuízo do exercício (14.017)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Embarca-

ções Serviços
Consoli-

dado
Receita líquida 149.210 21.455 170.665
Custo dos serviços (115.909) (13.859) (129.768)
Lucro (Prejuízo) bruto 33.301 7.596 40.897
Despesas gerais e administrativas (22.277) (6.200) (28.477)
Equivalência patrimonial - 4.842 4.842
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas 3.596 (131) 3.465
EBIT 14.620 6.107 20.727
(+) Depreciação e amortização 26.342 370 26.712
EBITDA 40.962 6.477 47.439
EBITDA 47.439
Depreciação e amortização (26.712)
Resultado financeiro (9.386)
Tributos sobre o lucro (4.042)
Lucro líquido do exercício 7.299
A receita segmentada por área de atuação da Companhia está apresentada a seguir:
Receita líquida consolidada 2019 2018 2017
Ambiental: 254.954 219.423 121.929
Embarcações 131.044 123.087 100.474
Serviços 123.910 96.336 21.455

Subsea: 46.419 - -
Embarcações 42.942 - -
Serviços 3.477 - -

Logística e Engenharia: 141.842 81.910 48.735
Embarcações 68.601 51.516 48.735
Serviços 73.241 30.394 -

Receita líquida total 443.215 301.333 170.664
A Companhia e suas controladas operam nas seguintes áreas geográficas: 
Brasil (país de domicílio), Noruega, Uruguai, México, Holanda, Ilhas Cayman e 
Reino Unido. Por não serem individualmente representativas, as informações 
financeiras provenientes de operações em países estrangeiros estão sendo di-
vulgadas em conjunto a seguir:

2019 2018 2017
Brasil 432.601 297.084 169.378
Outros países 10.614 4.249 1.287
Receita líquida consolidada 443.215 301.333 170.665

31/12/19 31/12/18 31/12/17
Brasil 372.039 257.093 277.251
Outros países 131.791 137.048 55.001
Ativos não circulantes consolidado 503.830 394.141 332.252
28. Custos e Despesas por Natureza

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Pessoal 88.471 52.529 49.607 179.878 116.007 65.920
Aluguéis e afretamentos 12.065 27.079 21.251 16.828 33.810 21.924
Depreciação e
 amortização 36.371 18.750 15.807 62.941 39.836 26.712
Viagens, transportes e 
refeições 10.236 6.635 5.631 14.411 8.273 6.987
Serviços de terceiros 37.953 14.185 10.822 65.772 29.369 15.185
Insumos e manutenção 34.260 19.001 13.313 46.410 32.900 15.976
Despesas aduaneiras 289 921 977 289 921 977
Tributos e despesas 
legais 1.277 638 595 2.218 1.635 1.012
Despesas com seguros 2.433 1.701 1.693 3.707 2.869 2.256
Outros custos e despesas 2.826 (769) 792 20.998 5.745 1.296
Total 226.181 140.670 120.488 413.452 271.365 158.245

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Classificados como:
Custos dos serviços 
prestados 198.973 118.975 99.768 363.399 228.079 129.768
Despesas gerais e admi-
nistrativas 27.208 21.695 20.720 50.053 43.286 28.477

226.181 140.670 120.488 413.452 271.365 158.245
29. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Multas contratuais - clientes (333) (4.123) (580) (839) (5.673) (619)
Reversão de provisão de multa - - 3.311 - - 3.061
Indenizações - Seguros 842 (1.300) 1.398 868 (898) 1.398
Ganhos na venda de imobilizado - - - 3.442 - -
Ganho na remensuração de investi-
mento detido antes da combinação de 
negócios (nota explicativa n° 14) 2.142 - - 2.142 - 621
Ganho de compra vantajosa
 (nota explicativa n° 14) - - - 125 - 394
Outras receitas e despesas
 operacionais (25) (468) (41) 484 (605) (1.390)
Totais 2.626 (5.891) 4.088 6.222 (7.176) 3.465
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu em mul-
tas, devido descumprimento de cláusulas contratuais com o cliente Petrobras, 
no valor de R$333 (R$4.123 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 
R$579 no exercício findo em 31 de dezembro de 2017). No exercício findo em 
31 de dezembro de 2019, a controlada Servmar, incorreu em multas, devido 
descumprimento de cláusulas contratuais com o cliente Petrobras, no valor de 
R$327 (R$1.516 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, a controlada OceanPact Navegação, incor-
reu em multas, devido descumprimento de cláusulas contratuais com o cliente 
Petrobras, no valor de R$179 (R$34 no exercício findo em 31 de dezembro de 
2018 e 289 no exercício findo em 31 de dezembro de 2017). 
30. Resultado Financeiro Líquido

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Receitas financeiras
Rendimentos de
 aplicações financeiras 326 449 725 954 885 1.652
Variações cambiais 1.274 941 236 - - 235
Juros 466 286 719 859 286 896
Outras receitas 50 83 120 60 106 121

2.116 1.759 1.800 1.873 1.277 2.904
Despesas financeiras
Juros e encargos bancários (7.174) (2.854) (817) (15.607) (9.319) (6.491)
Variações cambiais - - - (9.374) (32.798) (3.241)
Juros e encargos
 - arrendamentos (3.633) (303) (796) (3.928) (371) (796)
Tributos sobre receitas 
financeiras (39) (39) (73) (91) (58) (118)
Multas e outras despesas (459) (115) (1.178) (809) (403) (1.644)

(11.305) (3.311) (2.864) (29.809) (42.949) (12.290)
Resultado líquido
 financeiro (9.189) (1.552) (1.064) (27.936) (41.672) (9.386)
31. Imposto de Renda e Contribuição Social. Os valores contabilizados no 
resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, estão 
discriminados a seguir.

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Lucro (prejuízo) antes
 do IRPJ e CSLL 12.785 (11.398) 10.407 12.734 (20.851) 11.341
Alíquota vigente 34% 34% 34% 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL à alíquota
 vigente (4.347) 3.875 (3.538) (4.330) 7.089 (3.856)
Equivalência patrimonial 477 (8.514) 682 (405) 41 82
Prejuízo fiscal - Investidas
 exterior (2.172) 2.172 - - - -
Juros sobre capital próprio 2.913 - - 2.913 - -
Gratificação e bônus aos
 administradores (318) (136) - (454) (224) -
Outros saldos 278 (16) (252) (842) (72) (268)
IRPJ e CSLL (3.169) (2.619) (3.108) (3.118) 6.834 (4.042)
IRPJ e CSLL corrente (5.150) (5.030) (2.332) (9.380) (8.666) (5.545)
IRPJ e CSLL diferido 1.981 2.411 (776) 6.262 15.500 1.503
32. Compromissos. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não possui sal-
do em aberto a pagar referente contratação de afretamento do fornecedor Sea-
cor Offshore do Brasil (em 31 de dezembro de 2018 o valor era de R$687 e, em 
31 de dezembro de 2017 o valor era de R$1.030), conforme prazo estabelecido 
entre as partes. 33. Seguros. A Companhia e suas controladas adotam a políti-
ca de contratar seguros em montantes para cobrir eventuais sinistros, conside-
rando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações. 
Em 31 de dezembro de 2019, as principais apólices de seguro contratadas com 
terceiros que a Companhia e suas controladas possuíam são as seguintes:

Natureza do seguro / item segurado Seguradora Vigência (*)
Valor  

segurado
Embarcações West of England Dez/2020 426.944
Responsabilidade civil Fairfax Brasil Dez/2020 n/a
(*) As apólices de seguro contratadas pelo Grupo são renovadas anualmente. 34. 
Transações Não Caixa. As transações apresentadas a seguir não envolveram caixa 
nos exercícios apresentados: • A Companhia, em 5 de setembro de 2018, realizou um 
contrato com a BP Energy do Brasil Ltda. e reconheceu em seus estoques o valor de 
R$8.466, tendo como contrapartida um crédito no passivo. • Em julho de 2019, a 
Companhia realizou o descarte de bens do imobilizado, no valor de R$224 (nos exer-
cícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 não ocorreram transações 
desta natureza). • Em outubro de 2019, foi estornada a operação de venda Embarca-
ção Marimar, ocorrida em 2018, com valor residual contábil de R$732 (custo corrigido 
de R$1.979 e R$1.247 de depreciação) (vide nota explicativa n° 16). • Em 31 de de-
zembro de 2019 a Companhia possui o valor a pagar de R$366, referente aquisição 
de imobilizado com pagamento em 2020 (em 31 de dezembro de 2018 existia saldo 
a pagar de R$12 referente à aquisição de ativo imobilizado com pagamento em 2019 
e, em 31 de dezembro de 2017 existia saldo a pagar de R$473 referente à aquisição 
de ativo imobilizado com pagamento em 2018). • No contexto da aquisição de contro-
le pela Companhia na Servmar, o preço de aquisição contemplava contraprestação 
transferida e contraprestação contingente, esta última mensurada pelo seu valor jus-
to na data da aquisição em R$3.491 e reconhecida como “Outras obrigações” (vide 
notas explicativas n° 14.2.b e 23). Os valores efetivamente pagos referentes a esta 
contraprestação contingente nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 foram R$1.080 e R$178, respectivamente. • Em 31 de dezembro de 2018, a 
controlada OceanPact Netherlands possui saldo de fornecedores no montante de 
R$1.927, decorrente de aquisição de ativo imobilizado, pago em 2019. • No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, a controlada Servmar firmou contrato de financia-
mento junto ao Banco Itaú, para aquisição de determinados itens de ativo imobilizado 
no valor de R$4.571 (vide nota explicativa n° 20). • No exercício findo em 31 de de-
zembro de 2017 a Controladora efetuou uma redução de capital, através de recom-
pra de ações, em sua investida OceanPact International no valor de R$4.204 (vide 
nota explicativa n° 14.1.a), tendo recebido o valor de R$2.716 naquele exercício e o 
saldo remanescente, de R$1.488 foi contabilizado como outras contas a receber 
desta investida (vide nota explicativa n° 22.4). 35. Eventos Subsequentes. Impacto 
COVID-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) de-
cretou que o surto do coronavirus Covid-19 configura uma epidemia em escala glo-
bal. A pandemia, até a data de emissão dessas demonstrações financeiras, demons-
trou ter impactos relevantes e condições desafiadoras de trabalho e interrupção da 
cadeia de suprimento global. O Grupo vem unindo esforços para planejar e imple-
mentar ações de combate à COVID-19, com investimentos realizados até esta data 
que superaram R$3.000. A seguir apresentamos as principais ações tomadas pelo 
Grupo: • Rápida ativação do Comitê de Crise COVID-19 com reuniões diárias; • Es-
tabelecimento de rigorosos protocolos para trabalho nas embarcações, bases portu-
árias, estaleiros, e escritórios, bem como para os pré-embarques, pós-embarque e 
deslocamentos; • Compras e disponibilização de equipamentos de proteção individu-
al específicos, itens de higienização e equipamentos clínicos para os colaboradores 
em suas atividades, bem como nos casos de isolamento (disponibilização de álcool 
gel, distribuição de máscaras de proteção e medição de temperatura dos emprega-
dos); • Criação do “Projeto Granja Comary”, com seis pousadas dedicadas para rea-
lização de quarentena pré-embarque das tripulações, incluindo distribuição de kits de 
higiene, alimentação e limpeza, e acompanhamentos clínico e nutricional diários; • 
Realização de mais de 4.000 testes para controle de COVID-19 (PCR, sorológico, 
rápidos e antígeno) em colaboradores, fornecedores e parceiros; • Aumento do perí-
odo de embarque, aumentando a segurança da tripulação; • Disponibilidade de Mé-
dico dedicado para atendimentos e orientações específicas de COVID-19 para cola-
boradores; • Monitoramento da saúde dos colaboradores com instalação de Sala de 
Situação COVID-19, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e disponibilização de Painel 
de Controle para o Comitê de Crise e Diretorias; • Intensificação da comunicação com 
colaboradores para compartilhamento de informações qualificadas e orientações, a 
partir de distribuição de comunicados, cartilhas, vídeos e webinários; • Implementa-
ção da Central de Saúde, para apoio clínico e emocional 24 horas por dia, 7 dias na 
semana, para colaboradores e dependentes; • Implementação de Programa de Ação 
Unificada pela Saúde (P.A.U.S.A.), com profissionais de saúde, realizando aulas re-
motas de atividades físicas e de atenção plena, 3 vezes por dia; e • Realização de 
rodas de conversa para gestão de clima dos colaboradores. O Grupo prontamente 
determinou regime remoto de trabalho para os colaboradores e foi pioneiro no esta-
belecimento de protocolos. Poucos de seus colaboradores foram contaminados pela 
COVID-19. A eficácia das ações implementadas permitiu ao Grupo a manutenção de 
suas atividades, do orçamento previsto para o ano a findar-se em 31 de dezembro de 
2020 - sem perda de receita, apesar do cenário absolutamente adverso. Desta forma, 
a Administração da Companhia, com base no exercício de seu melhor julgamento, 
entende não ser necessária a constituição de provisões contábeis proporcionadas 
por incertezas e riscos de perdas futuras relacionadas ao COVID 19 em suas opera-

ções. Os eventos e condições geradas pela disseminação do COVID 19 não geraram 
incertezas relacionadas a continuidade operacional da Companhia, impairment de 
ativos não financeiros, realização dos tributos diferidos, de itens do ativo não circulan-
te, imobilizado, estoques, intangível e contas a receber junto a terceiros/clientes. 
Adicionalmente, até a data de emissão dessas informações financeiras intermediá-
rias, não houve a necessidade de revisão geral do plano orçamentário da Companhia 
e suas controladas, para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020 e exer-
cícios posteriores. Reestruturação societária. Em 13 de agosto de 2020, a Compa-
nhia passou a deter de forma direta a participação de 50% na OML, anteriormente 
detida pela OceanPact International. Aquisição SLP. A Companhia adquiriu o contro-
le da empresa Santa Lúcia Patrimonial Ltda., esta detentora de 100% de participação 
na empresa SLI Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli, em 20 de agosto de 2020, 
quando passou a ser detentora de 96,78% de participação desta investida (vide nota 
explicativa n° 13). O recurso financeiro do empréstimo a terceiros foi utilizado pela 
Companhia, em 20 de agosto de 2020 e o preço de aquisição foi de R$6.042, valor 
referente ao saldo de empréstimos a terceiros na data da aquisição, totalmente utili-
zado. Aumento de capital. Em 29 de setembro de 2020 foi realizado aumento de ca-
pital da Companhia, decorrente da incorporação reversa da Tinharé Participações 
S.A., no montante de R$8.432 mil, passando o capital social da Companhia a ser de 
R$42.999, dividido em 5.128.427 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 
A Tinharé Participações S.A., anteriormente holding não operacional da OceanPact 
Serviços mantinha somente investimento na Companhia e, após a incorporação re-
versa, esta empresa foi extinta. Emissão de debêntures. A Companhia emitiu debên-
tures em 28 de setembro de 2020 e em 30 de setembro de 2020 e captou com essas 
duas emissões o valor total de R$265.000, tendo sido liberado o valor de R$204.000 
em 28 de setembro de 2020, R$45.375 em 30 de setembro de 2020 e R$15.626 em 
1° de outubro de 2020. Tais debêntures têm prazo de vencimento em 2025 e taxa de 
remuneração anual de CDI + 5,50%. Foram oferecidos como garantias contratos fir-
mados de prestação de serviços com a Petrobras e aval do acionista controlador 
(pessoa física) da Companhia. A Companhia está sujeita ao atendimento de determi-
nadas cláusulas restritivas não financeiras a serem medidas anualmente pela sua 
dívida líquida/EBITDA. A Companhia utilizou parte dos recursos captados para quitar 
empréstimos de curto prazo e assim alongar seu perfil de dívida. Nesse contexto, 
alguns saldos relevantes de empréstimos e financiamentos foram quitados antes da 
emissão dessas informações financeiras intermediárias, como por exemplo saldos 
com o Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco BOCOM BBM, Banco Guanabara e Ban-
co ABC. Em termos consolidados, foi amortizado o montante de R$145.585 no perí-
odo de três meses findo em 31 de setembro de 2020. Com parte dos recursos advin-
dos da emissão de debêntures, foi realizado um contrato de mútuo entre Companhia 
e sua investida Geociências, no valor de R$21.000 em 14 de agosto de 2020 e um 
contrato de mútuo entre Companhia e sua investida Servmar no valor de R$5.814 em 
28 de setembro de 2020. Novos arrendamentos. O Grupo firmou novos contratos de 
arrendamento relacionados a arrendamentos de imóveis, com prazos contratuais de 
3, 10 e 25 anos, que entende ser de grande importância para a continuidade e amplia-
ção de seus negócios. Os novos arrendamentos firmados após a data-base destas 
informações financeiras intermediárias e antes de sua emissão, representaram um 
incremento no ativo e passivo da Companhia de R$21.951 (R$45.730 em termos 
consolidados). Plano de concessão de ações. Em 27 de novembro de 2020, a as-
sembleia geral da Companhia aprovou um Plano de Concessão de Ações autorizan-
do a outorga de 89.553 (oitenta e nove mil quinhentas e cinquenta e três) das ações 
ordinárias de emissão da Companhia que haviam sido destinadas à tesouraria no 
âmbito da incorporação da Tinharé Participações S.A., aprovada em 29 de setembro 
de 2020. Ainda em 27 de novembro de 2020, com aprovação do Conselho de Admi-
nistração, foi realizada a concessão de tais ações a diretor da Companhia, ficando 
sujeitas, porém, nos termos do contrato de concessão, a Períodos de Restrição (em 
que não podem ser transferidas ou oneradas e se sujeitam a opções de recompra 
pela Companhia em caso de desligamento ou falecimento) que se estendem até a 
conclusão de seus respectivos Períodos de Aquisição (conforme definidos no res-
pectivo contrato). Por força dessa concessão, foi reconhecida uma despesa no valor 
de R$4.572 no mês de novembro de 2020. Parcelamento de tributos. No dia 26 de 
novembro de 2020 foi solicitado junto ao sistema e-CAC da Receita Federal do Brasil 
parcelamento ordinário de impostos e contribuições federais em montante equivalen-
te a R$ 22.671, sendo estes de naturezas diversas. A requisição foi aprovada poste-
riormente pelo órgão competente com prazo de pagamento de 60 meses, incluindo 
custos de 20% de multa sobre o montante total mais atualização pela Selic. Novas 
captações de empréstimos e financiamentos No segundo trimestre de 2020, a Com-
panhia captou R$20.486 junto ao BNDES e utilizou estes recursos na aquisição da 
embarcação Sealion. Em 28 de outubro de 2020, a Companhia contratou emprésti-
mo com o Banco BBM a uma taxa de CDI + 4,4% a.a. no montante de R$ 10.000 para 
capital de giro, com carência de 12 meses e prazo total de 59 meses. Em 13 de no-
vembro de 2020, a Companhia contratou empréstimo com o Banco ABC a uma taxa 
de CDI + 4,5% a.a. no montante de R$ 10.000 para capital de giro, com carência de 
12 meses e prazo total de 48 meses. Em 26 de novembro de 2020, a Companhia 
contratou empréstimo com o Banco Votorantim a uma taxa de CDI + 4,5% a.a. no 
montante de R$ 10.000 para capital de giro, com carência de 12 meses e prazo total 
de 36 meses. Em 26 de novembro de 2020, a Companhia, por meio de sua controla-
da Servmar, contratou empréstimo com o Banco BBM a uma taxa de CDI + 4,4% a.a. 
no montante de R$ 10.000 para capital de giro, com carência de 8 meses prazo total 
de 59 meses.  Em 26 de novembro de 2020, a Companhia, por meio de sua controla-
da OceanPact Geociências, contratou empréstimo com o Banco BBM a uma taxa de 
CDI + 4,4% a.a. no montante de R$ 10.000 para capital de giro, com carência de 8 
meses prazo total de 59 meses. Obrigações não pecuniárias das debêntures. Em 4 
de novembro de 2020, a Companhia identificou e prontamente informou ao agente 
fiduciário acerca de atraso no cumprimento de determinadas obrigações não pecuni-
árias no âmbito de sua primeira emissão de debêntures relacionadas à (i) não apre-
sentação do protocolo do instrumento de alienação fiduciária sobre a embarcação 
Seabulk Angra perante a Capitania dos Portos no prazo previsto na escritura da Pri-
meira Emissão, (ii) não apresentação de cópias eletrônicas registradas em cartório, 
dos termos de liberação relativos às CCBs com Banco Bradesco S.A., e (iii) notifica-
ção da cessão fiduciária relativa ao contrato Petrobras, ao agente fiduciário da Pri-
meira Emissão. Em 1° de dezembro de 2020, a Companhia cumpriu com as referidas 
obrigações mencionadas no item (i) acima, e solicitou os waivers dos debenturistas 
(bancos Bradesco, Itaú, ABC e BV), contemplando a renúncia ao direito de declarar 
o vencimento antecipado do saldo de debêntures a pagar. Com relação às obriga-
ções descritas nos itens (ii) e (iii) acima, a Companhia está de posse da documenta-
ção necessária, pendente apenas registro em cartório e devolutiva do aviso de rece-
bimento ao agente fiduciário. O descumprimento dessas obrigações pode ensejar 
em um vencimento antecipado do saldo de debêntures a pagar e dos demais em-
préstimos e financiamentos que possuem cláusulas de cross default. A Companhia, 
na data destas demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, 
recebeu aprovação por e-mail dos bancos informando que eles não têm a intenção 
de declarar o vencimento antecipado do saldo de debêntures a pagar da Companhia. 
Desta forma, a Companhia tem a expectativa de obtenção destes waivers formais 
antes do encerramento do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020. Aciden-
te envolvendo embarcação. A embarcação Carmen, de propriedade da Companhia, 
com 322 tonelagem de porte bruto (TPB), representativa de 0,8% da tonelagem da 
frota da Companhia, afretada a casco nu pela controlada OceanPact Geociências 
com o objetivo de execução de serviços de aquisição de dados oceanográficos, 
naufragou no dia 20 de novembro de 2020, a cerca de 98 km do Cabo de São Tomé, 
na Bacia de Campos, sem deixar vítimas. Para enfrentamento deste cenário, as se-
guintes ações foram tomadas pela Companhia: • Resgate imediato e apoio incondi-
cional com acompanhamento psicológico a todos os tripulantes e seus familiares;  
• Informação imediata à Marinha do Brasil e ao IBAMA; • Acionamento imediato do 
Programa de Resiliência da empresa, com a criação imediata do Time de Gestão de 
Emergência, nível operacional da gestão da resposta, e o Time de Gestão de Crise, 
com envolvimento da diretoria técnica e da alta gestão; • Acionamento de embarca-
ções para atuar no suporte necessário ao sinistro; • Definição e execução do plano de 
contingência com atenção aos possíveis impactos ambientais e mitigação de riscos; 
• Acionamento da seguradora emissora da apólice de seguro de Casco e Máquinas, 
responsável pelo CARMEN, cuja cobertura de sinistro tem valor indenizável aproxi-
mado de US$1 milhão (um milhão de dólares americanos) - o valor residual contábil 
em 30 de setembro de 2020 desta embarcação era R$175; • Acionamento da segu-
radora (Clube de P&I West of England) emissora da apólice de seguro P&I (“Protec-
tion and Indemnity”), responsável pela frota, cuja cobertura de sinistro tem valor inde-
nizável de US$ 8 bilhões (oito bilhões de dólares americanos), limitado a US$ 1 bilhão 
(um bilhão de dólares americanos) para danos ambientais envolvendo poluição;  
• Instalação de uma comissão de investigação independente com participação de 
empresa de renome internacional para apurar as causas do incidente. Já foi apurado 
que a embarcação afundou com 64 m3 de óleo a bordo (diesel, fluido hidráulico e lu-
brificante); que pequenos filmes oleosos foram observados na superfície nos primei-
ros dias após o incidente através de sobrevoos, que está assentado no fundo do mar 
longe de qualquer ativo submarino ou de áreas ambientalmente sensíveis; e que não 
há mais sinal de vazamento de óleo. A Administração estima que outras embarca-
ções similares, que atendam os mesmos requisitos técnicos para as prestações de 
serviços contratados pela embarcação Carmen, estarão disponíveis para substituí-la 
de forma a atender às demandas contratadas sem efeito significativo no resultado 
dos projetos planejados. Abertura do capital. Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 7 de dezembro de 2020, foi aprovada a abertura do capital da Compa-
nhia e submissão de pedido de registro de emissora de valores mobiliários, Categoria 
“A”, perante a CVM, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7/12/2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 480”).
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Assinatura

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas (MR$, exceto quando indicado de outra forma)
Aos Acionistas e Administradores da OceanPact Serviços Marítimos S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolida-
do, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião sobre as de-
monstrações financeiras individuais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OceanPact Serviços Marítimos S.A. 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da OceanPact Serviços Marítimos S.A. em 31 de dezembro de 2019, 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 e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Fi-
nancial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. 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 Companhia e suas controladas, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
Ênfase. Reapresentação das demonstrações financeiras comparativas. Em 27 de julho de 2020, 16 de maio de 2019 e em 16 
de julho de 2018, emitimos relatórios de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente, que ora estão 
sendo reapresentadas conforme mencionado na nota explicativa nº 2.2. Esse relatório de auditoria emitido nessa data conside-
ra essas reapresentações e substitui os relatórios anteriormente emitidos nas datas supracitadas. Nossa opinião não contem 
modificação relacionada a esse assunto. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional. Conforme 
mencionado na nota explicativa nº 35 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia em período sub-
sequente não cumpriu determinadas obrigações não pecuniárias, previstas na seção de vencimento antecipado não automáti-
co, no âmbito de sua primeira emissão de debêntures. A Companhia encontra-se em processo de negociação de cartas de 
anuência junto aos debenturistas (“waiver letters”) visando a renúncia dos mesmos ao direito de declarar o vencimento anteci-
pado dessas debêntures que não foi formalizada até a aprovação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Em virtude do montante total da dívida relacionada ao tema, uma eventual exigência antecipada desses valores por parte dos 
credores indica uma incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia em seu nível de operações atual. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.  
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram 
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.  
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Reconhecimento da receita de serviços prestados, afretamento e locação. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.4 às 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia e suas controladas contabilizam receitas oriundas de 
prestação de serviços de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (equivalente à IFRS 15), considerando as 
seguintes etapas: (i) identificação do contrato; (ii) identificação das obrigações de desempenho; (iii) determinação do preço da 
transação; (iv) alocação do preço da transação; e (v) reconhecimento da receita. Assim, as receitas de prestação de serviços são 
reconhecidas quando (ou à medida que) as obrigações de desempenho são satisfeitas com base no estágio de conclusão do 
contrato. Devido à relevância das receitas de serviços prestados para as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
consideramos esse assunto como um principal assunto de auditoria. Avaliamos o desenho dos principais controles internos re-
lacionados ao processo de reconhecimento das receitas de serviços prestados, afretamento e locação e efetuamos os seguintes 
principais procedimentos de auditoria substantivos para uma amostra de transações selecionadas, no qual concluímos sobre a 
ocorrência e acuracidade por intermédio de inspeção de contratos, faturas e documentos de medição da prestação de serviços 
emitidos pela Companhia e aprovados pelos clientes, e, quando aplicável, a liquidação financeira dos respectivos recebíveis 
relacionados a essas receitas reconhecidas no exercício corrente. Adicionalmente, realizamos testes substantivos de auditoria 
visando assegurar o adequado registro da receita de prestação de serviços, afretamento e locação no período correto pelo regi-
me de competência (teste de “corte” da receita) analisando documentação suporte quanto à medição e ao período de execução 
dos serviços prestados. Com base nos procedimentos de auditoria planejados e efetuados, consideramos os valores contabili-
zados relativos às receitas de serviços prestados, afretamento e locação aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Combinações de 
negócios. Conforme mencionado na nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Oce-
anPact Serviços Marítimos S.A. concluiu, em 4 de novembro de 2019, todas as condições previstas para a aquisição do contro-
le acionário integral direto da investida OceanPact Geociências S.A.(anteriormente denominada Gardline Marine Sciences do 
Brasil S.A.), a qual atua na prestação de serviços relacionados a projetos de pesquisa marinha em águas brasileiras, bem como 
controle acionário integral indireto da investida OceanPact Maritime LTD. (anteriormente denominada Gardline Maritime Limi-
ted). Estas transações foram contabilizadas pela aplicação do método de aquisição (CPC 15(R1) - Combinação de Negócios/
IFRS 3 - “Business Combinations”), que requer, entre outros procedimentos, que a Companhia determine: a data de aquisição 
efetiva do controle, o valor justo da contraprestação transferida, o valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos e 
a apuração dos resultados auferidos na combinação de negócios. Tais procedimentos envolvem um elevado grau de julgamen-
to e a necessidade de que sejam desenvolvidas estimativas de valores justos baseadas em cálculos e premissas relacionadas 
ao desempenho futuro dos negócios adquiridos e que estão sujeitos a um elevado grau de incerteza. Devido ao alto grau de 
julgamento relacionado e ao impacto que eventuais alterações nas premissas poderiam ter nas demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas, consideramos esse um assunto como um principal assunto de auditoria. Nossos procedimentos de 
auditoria incluíram, entre outros: (i) a leitura dos documentos que formalizaram a operação, a obtenção de evidências que fun-
damentaram a determinação da data de aquisição dos controles acionários integrais direto e indireto das investidas e a determi-
nação do valor justo das contraprestações transferidas; (ii) análise das informações financeiras das investidas diretas e indiretas 
adquiridas integralmente e discussão com a Administração acerca da consistência das práticas e estimativas contábeis, além do 
entendimento do fluxo das transações relevantes e exame dos saldos contábeis significativos da investida; (iii) avaliação da 
objetividade, independência e capacidade técnica dos especialistas externos envolvidos na mensuração do valor justo dos ati-
vos adquiridos e passivos assumidos. (iv) com auxílio de nossos especialistas em modelos de valorização, analisamos as pre-
missas e metodologia utilizadas pela Companhia, relacionadas à mensuração dos valores justos e alocações, na data da aqui-
sição, aos ativos adquiridos e passivos assumidos; e (v) avaliação da adequação das divulgações efetuadas pela Companhia 
em relação ao tema. Com base nos procedimentos de auditoria planejados e efetuados sobre os efeitos contábeis das combi-
nações de negócios e suas respectivas divulgações, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que 
os critérios e premissas aplicadas sobre as combinações de negócios pela Administração, assim como as respectivas divulga-
ções na nota explicativa nº 14, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas 
em conjunto. Outros assuntos. Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individual e consolidada do valor adi-
cionado (“DVA”), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administra-
ção da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação da nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demais demonstrações financeiras e os registros con-
tábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento 
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e 
são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A Administra-
ção da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras in-

dividuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse rela-
tório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor-
ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respei-
to. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Com-
panhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles in-
ternos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades 
de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exer-
cício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstân-
cias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o inte-
resse público. Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2020. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes - CRC nº 
2 SP 011609/O-8 “F” RJ ; Diego Wailer da Silva - Contador - CRC nº 1 RS 074562/O-3

Medidas emergenciais somaram  
R$ 154 bi na economia em 2020 
Recursos do BNDES alcançaram cerca de 390 mil empresas 

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) fez 
uma espécie de “raio x” das 
medidas emergenciais que 
realizou em 2020. O banco 
injetou na economia brasi-
leira R$ 154 bilhões em ini-
ciativas de auxílio às empre-
sas para o enfrentamento 
dos efeitos da pandemia de 
Covid-19. 

Na categoria Grandes 
Empresas, o banco fez a 
suspensão de pagamentos 
de financiamentos (stands-
till) ao setor privado tota-
lizando R$ 13,3 bilhões. O 
valor atendeu mais de 29 
mil empresas.

O consórcio formado 
pelo BNDES e mais 15 
instituições financeiras con-
tratou R$ 15,3 bilhões na 
Conta Covid, para financia-
mento ao setor elétrico, de 
forma a evitar um aumento 
imediato maior das tarifas.

“Desde o anúncio das 
primeiras medidas no fim 
de março, esse valor (R$ 
154 bilhões)  foi destinado 
prioritariamente a micro, 
pequenas e médias empre-
sas (MPMEs) e micro em-
preendedores individuais 
(MEIs), que correspondem 
a 99,6% das 390 mil apoia-
das. Todas elas empregam 
mais de 9,5 milhões de pes-
soas”, destacou a instituição 
nesta terça-feira.

Uma das ações do BN-
DES junto a pequenas 
e médias empresas foi o 

Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito (PEAC), 
que proporcionou desde 
seu lançamento, em 30 de 
junho, R$ 92,1 bilhões em 
créditos garantidos a 114,5 
mil empresas. Ao todo, 47 
agentes financeiros estão 
habilitados a contratar em-
préstimos com a garantia 
do Tesouro Nacional via 
Fundo Garantidor de In-
vestimentos, modelo do 
PEAC.

Entre os R$ 154 bilhões 
destinados às empresas bra-
sileiras, R$ 20 bilhões foram 
repassados no mês de mar-
ço do Fundo PIS-PASEP, 
administrado pelo BNDES, 
para o FGTS, permitindo 
que pessoas físicas fizessem 
saques emergenciais e desti-
nassem parte desses recur-
sos ao consumo. O repasse 
também ajudou a economia 
a se reerguer e deu fôlego às 
pessoas físicas.

MEIs e MPMEs:

O BNDES e o Ministério 
da Economia ofereceram 
garantias a 114,5 mil empre-
sas por meio do Programa 
Emergencial de Acesso a 
Crédito (FGI PEAC), tota-
lizando R$ 92,1 bilhões em 
créditos contratados. Desse 
valor, R$ 82,3 bilhões fo-
ram destinados a pequenas 
e médias empresas.

A linha Crédito Peque-
nas Empresas, que oferece 
crédito para capital de giro, 
já aprovou R$ 9,1 bilhões, 

apoiando 27,5 mil empresas. 
Em duas etapas, o Programa 
Emergencial de Suporte ao 
Emprego (PESE) aprovou 
R$ 8 bilhões em crédito para 
pagamento da folha de salá-
rios de funcionários e quita-
ção de verbas trabalhistas.

A linha PEAC Maquini-
nhas, voltada para emprésti-
mos oferecidos por agentes 
financeiros com base nas 
vendas realizadas por meio 
das maquininhas de cartão, 
chegou a R$ 3,1 bilhões 
aprovados para 109 mil em-
preendedores.

O BNDES Audiovisual 
(FSA), linha emergencial 
criada para o financiamen-
to a salários, gastos com 
fornecedores e a manuten-
ção da atividade fim das 
empresas pertencentes à 
cadeia produtiva do setor 
audiovisual, apoiou com 
R$ 246 milhões 11 empre-
sas que empregam mais de 
7,5 mil pessoas. 

O BNDES lembrou que 
aprovou R$ 20 milhões não 
reembolsáveis para apoiar 
projetos de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação 
(PD&I) realizados em par-
ceria com a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (EMBRAPII) 
que atendam às necessida-
des do sistema de saúde do 
país, ajudando no combate 
à pandemia.

O Programa BNDES 
Crédito Cadeias Produti-
vas, que concedeu finan-
ciamento a capital de giro à 

cadeia produtiva de grandes 
empresas, formada majo-
ritariamente por pequenas 
e médias empresas, somou 
R$ 117 milhões, suportando 
as necessidades de liquidez 
de 211 empresas que com-
põem as cadeias produtivas 
de grandes empresas. 

As ações emergenciais ao 
setor público somaram R$ 
3,9 bilhões em suspensões 
de pagamentos de estados 
e municípios. Além disso, 
o BNDES acelerou libe-
rações de financiamentos 
contratados por estados no 
total de R$ 225 milhões.

Setor de saúde

O Matchfunding Salvan-
do Vidas, ação de financia-
mento coletivo destinado à 
compra de materiais, insu-
mos e equipamentos para 
Santas Casas e hospitais fi-
lantrópicos, arrecadou R$ 78 
milhões (metade desse va-
lor aportado pelo BNDES). 
As aprovações do Progra-
ma de Apoio Emergencial 
ao Combate da Pandemia 
do Coronavírus totalizaram 
R$ 309 milhões para o setor 
de saúde, que estão contri-
buindo para a abertura de 
2.900 leitos de UTI e enfer-
maria, a aquisição de 1,7 mil 
equipamentos médicos, co-
mo monitores e ventilado-
res pulmonares, 4 milhões 
de kits de diagnósticos con-
tra a Covid-19 e 58,4 mi-
lhões de equipamentos de 
proteção individual (EPIs).

Braskem consegue 
suspender envolvendo 
minas de extração de sal 

A petroquímica 
Braskem comunicou nes-
ta terça-feira que conse-
guiu suspender medidas 
adicionais determinadas 
pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM) para fe-
chamento de minas instá-
veis de extração de sal em 
Maceió (AL), que causaria 
custo adicional de cerca de 
R$ 3 bilhões. A agência re-
guladora havia solicitado o 
encerramento das ativida-
des de extração de sal-ge-
ma em Maceió e preenchi-
mento com material sólido 
de determinados poços de 
sal adicionais

Conforme a petroquí-
mica, a suspensão do ofí-
cio da ANM ocorreu após 
o pedido de reconsidera-
ção elaborado pela com-
panhia e será válida até a 
avaliação final dos argu-
mentos técnicos apresen-
tados. “A companhia to-
mou conhecimento que os 
efeitos do Ofício da ANM 
foram suspensos até a ava-
liação final dos argumen-
tos técnicos apresentados 
pela Braskem no Pedido 
de Reconsideração”.

No final de novembro, 
a Braskem projetou em R$ 
3 bilhões custos e despesas 
adicionais para a implemen-
tação de medidas cobradas 
pela ANM que incluíam o 
fechamento de minas e o 
preenchimento com mate-
rial sólido de determinados 
poços adicionais de extra-
ção de sal.

Em 30 de dezembro 
último, a companhia co-

municou em fato relevan-
te que em relação a po-
tenciais impactos e danos 
ambientais decorrentes 
da extração de sal-gema 
no município de Maceió, 
foi contratada, em acordo 
com o Ministério Público 
Federal (MPF), empresa 
especializada e indepen-
dente para diagnosticar e 
recomendar medidas de 
reparação, mitigação ou 
compensação dos impac-
tos ambientais eventual-
mente identificados em 
decorrência das atividades.

“Após a conclusão de 
tal estudo, a companhia 
implementará e custeará 
as eventuais medidas reco-
mendadas por este estudo 
e que venham a ser acorda-
das com o MPF”. Segundo 
a Braskem, em função do 
estudo estar em andamen-
to, não é possível prever o 
seu desfecho ou potencial 
implicação em provisões 
adicionais.

Em relação aos poten-
ciais impactos e danos 
sócio urbanísticos decor-
rentes da extração de sal-
gema, a companhia disse 
que destinará o valor to-
tal de R$ 1,3 bilhão, dos 
quais aproximadamente 
R$ 800 milhões estavam 
incluídos na provisão pa-
ra medidas socioambien-
tais ao final do terceiro 
trimestre de 2020, para 
adoção de ações e medi-
das nas áreas desocupa-
das, ações de mobilidade 
urbana e de compensação 
social.


