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Empresas alegam ter 
dificuldade em contratar

Fábrica fechada pela Petrobras 
poderia fornecer oxigênio

A Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados do Paraná 
(Fafen-PR), fechada pela 

Petrobras há um ano, poderia pro-
duzir 30 mil metros cúbicos (m³) 
de oxigênio por hora. Isso daria 
para encher 30 mil cilindros hos-
pitalar pequenos, com capacidade 
média de 20 inalações de 10 minu-
tos, denuncia a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP).

“A Fafen-PR tem uma planta 
de separação de ar, que, com uma 
pequena modificação, poderia ser 
convertida para produzir oxigênio 
hospitalar, ajudando a salvar vidas 
nesse momento dramático da pan-
demia, que atinge novos picos em 
diversos estados do país”, informa 
o petroquímico e diretor da FUP 

Gerson Castellano, um dos mil 
funcionários da fábrica de Arau-
cária que foram demitidos após o 
fechamento da unidade.

Ele explica que a separação de 
ar é um dos processos que ocorre 
para a produção da amônia, que é 
a matéria prima utilizada na fabri-
cação da ureia, que era o principal 
insumo produzido pela fábrica da 
Petrobras. Atualmente, o consu-
mo diário de oxigênio no Amazo-
nas é de 76 mil m³.

O fechamento da Fafen-PR au-
mentou a dependência da agroin-
dústria brasileira da importação de 
fertilizantes. A unidade garantia o 
abastecimento de cerca de 30% do 
mercado brasileiro de ureia e amô-
nia. Página 8

Bolsonarista 
Hang internado 
com Covid-19

Luciano Hang, empresário bol-
sonarista dono da rede de lojas 
Havan, foi internado no Hospi-
tal Sancta Maggiore, da rede Pre-
vent Sênior, em São Paulo, após 
ser diagnosticado com Covid-19. 
Também estão internados a espo-
sa, Andrea Hang, e a mãe do em-
presário, Regina Modesti Hang, de 
82 anos. Os estados de saúde do 
empresário e de Andrea são está-
veis, mas a mãe está na UTI.

Em dezembro passado, Lu-
ciano Hang comandou um pro-
testo em Pelotas (RS) contra o 
fechamento do comércio na ci-
dade determinado para combater 
a pandemia. Dezenas de pessoas 
usavam camisetas da rede Havan, 
seguindo o proprietário.

Enquanto isso, cresce número de temporários

O país registrou no último 
ano o recorde de de-
semprego, cerca de 13 

milhões de pessoas ficaram sem 
trabalho. O número represen-
ta 14,4% da nossa população, o 
maior recorde histórico divulgado 
pelo IBGE. Por outro lado, as em-
presas se queixam de dificuldades 
na contratação.

A explicação lógica para esse 
fenômeno é a falta de candidatos 
qualificados para preencher as va-
gas existentes. “O maior proble-
ma não está na habilidade técnica 
do profissional, mas sim, na com-
portamental” explica a especialis-
ta em gestão de carreiras, Erika 
Linhares.

Por outro lado, o trabalho tem-
porário alcançou mais de 2 milhões 
de vagas em 2020, segundo dados 

apresentados pela Associação Bra-
sileira do Trabalho Temporário 
(Assertem). A alta na modalidade 
pode indicar pouca confiança do 
empresário em assumir contrata-
ções permanentes.

Pesquisa realizada pela startup 
Gama Academy revelou que pa-
ra 52% das empresas, a falta de 
competência comportamental no 
mercado está entre as maiores di-
ficuldades de contratação. “Essas 
habilidades não são mais um de-
sejo, elas passaram a ser essenciais 
em um mundo novo, para o mer-
cado novo, para o funcionário e a 
empresa prosperarem. O mundo 
dos negócios não é mais o mes-
mo e as exigências dos cargos do 
mercado também não”, reflete a 
executiva.

Se antes a principal preocu-

pação era a capacitação técnica, 
hoje a comportamental anda de 
mãos dadas com tal quesito. “Te-
mos que aprender e desaprender 
o tempo todo. As corporações já 
perceberam que um grande dife-
rencial da economia do futuro é 
ter pessoas que fazem a diferença. 
E, para fazer essa diferença, preci-
samos desenvolver as habilidades 
comportamentais. São necessários 
profissionais que saibam resolver 
problemas com iniciativas criativas 
e que saibam trabalhar em equipe, 
por exemplo”.

Na mesma pesquisa, um levan-
tamento aponta ainda que as cin-
co principais habilidades exigidas 
pelo mercado são: trabalho em 
equipe, capacidade de resolução 
de problemas, pensamento crítico, 
proatividade e criatividade.

Ensino técnico e requalificação

Vazamento 
expõe CPF
de milhões
de brasileiros

Na manhã desta terça-feira, o 
dfndr lab, laboratório de ciberse-
gurança da PSafe, identificou um 
provável vazamento de dados em 
massa que coloca em vulnerabili-
dade quase todos os brasileiros. O 
banco de dados vazado reúne no-
me completo, data de nascimento 
e CPF, incluindo até grandes auto-
ridades do país.

Além dos dados de pessoas 
físicas, também foram expostas 
informações sobre mais de 104 
milhões de veículos, contendo nú-
mero de chassi, placa do veículo, 
município, cor, marca, modelo, 
ano de fabricação, cilindradas e ti-
po de combustível utilizado. Tam-
bém teria vazado informações de 
40 milhões de empresas, conten-
do CNPJ, razão social, nome fan-
tasia e data de fundação.

Emilio Simoni, diretor do dfndr 
lab, explica os riscos de vazamen-
tos desse tipo: “O mais comum é 
que os dados sejam utilizados para 
golpes de phishing, uma vez que 
o cibercriminoso tenha o CPF e 
outros dados reais da pessoa, seria 
fácil se passar por um serviço le-
gítimo e utilizar engenharia social 
para obter dados mais críticos da 
vítima, que poderiam ser utiliza-
dos para pedir empréstimos, se-
nha de banco e contratações de 
serviços, por exemplo”, alerta.

Simoni conta que devido ao 
alto valor dessas informações pa-
ra o mercado, os dados têm sido 
comercializados ilegalmente em 
fóruns da dark web. Os pesquisa-
dores seguem investigando como 
essas informações confidenciais 
teriam sido obtidas por cibercri-
minosos.

Trabalhador 
que recusar 
vacina pode 
levar justa causa

Após a Anvisa confirmar a 
aprovação para uso emergencial 
das vacinas CoronaVac e Oxford, 
começou nesta semana oficial-
mente a campanha de imunização 
contra a Covid-19.

Em meio a uma onda nega-
cionista no Brasil em relação às 
vacinas, os brasileiros não po-
dem ser obrigados a participar da 
campanha de imunização, mas o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que os cidadãos que re-
cusarem a vacina estarão sujeitos 
a sanções previstas em lei, como 
multas e impedimentos de fre-
quentar determinados lugares.

Na área trabalhista, o emprega-
do que se recusar a tomar a vacina 
pode ser demitido por justa causa, 
já que estará trazendo riscos sani-
tários para os colegas. De acordo 
com o advogado especialista em 
Direito e Processo do Trabalho, 
Rafael Camargo Felisbino, a em-
presa pode demitir, mas é reco-
mendável que haja uma tentativa 
de conversa antes de medidas 
mais definitivas.

Fiesp ataca 
Doria Jr. por
alta de imposto

Os decretos sobre ICMS publi-
cados na última sexta-feira pelo 
Governo de São Paulo são uma 
decepção para todos os contri-
buintes do estado. A opinião é da 
Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp). Pressio-
nado pela ameaça de protestos, 
o governador João Doria havia 
se comprometido publicamente 
a rever a alta generalizada de im-
postos. Chegou a dizer que não 
permitiria que a “população mais 
vulnerável” fosse penalizada (sic) 
com o aumento da carga tributá-
ria. Segundo a entidade, infeliz-
mente, o que o governador Doria 
fala, não se escreve. Os três decre-
tos são um tímido recuo diante da 
ruinosa tragédia fiscal.

Presidência da República

Rafael Barreto/Governo RJ
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Na peça Deus lhe Pague, 
de Joracy Camargo 
(1898-1973), en-

cenada e editada em diversos 
países e idiomas, o principal 
personagem assim se expressa 
logo no início do terceiro ato: 
“Há muita gente interessada 
em ocultá-la (nossa história), 
para que os homens como o 
senhor suponham que a vida 
sempre foi como é e que há de 
ser eternamente assim.”

Vimos em artigos desta sé-
rie sobre o nacional-trabalhis-
mo que este poder foi exceção 
política, ao longo de nossa 
história. O liberalismo, sob 
diversas roupagens ou más-
caras, dominou amplamente o 
poder no Brasil. E, nos poucos 
momentos em que esteve no 
poder, o nacional-trabalhismo 
provocou tantos avanços, ta-
manhas mudanças na eco-
nomia e na vida das pessoas, 
que o dominante pensamento 
sempre o escondeu ou frau-
dou sua verdadeira ação.

Há um conjunto de fatores 
para que o poder liberal entre 
em conflito com o nacional-
trabalhismo. Primeiro, e talvez 
o mais grave, seja a origem 
brasileira deste pensamento. É 
fruto da nossa realidade, o país 
com maior riqueza natural do 
que qualquer outro no mundo, 
e que José Bonifácio de An-
drada e Silva, o Patriarca da In-
dependência, cientista e políti-
co, preferiu mantê-lo como a 
exceção de ser um reino entre 
repúblicas, do que o ver estil-
haçado em pequenas e pobres 
repúblicas nas Américas saídas 
da colonização espanhola, ou 
na federação, mais forte do 
que o Estado Nacional, como 
o exemplo estadunidense, que 
precisou sofrer uma guerra 
civil para se firmar como um 
único país.

Para José Bonifácio o ter-
ritório era um elemento fun-
damental na configuração 
do poder nacional; e espe-
cialmente quando neste ter-
ritório, ensolarado por todo 
ano, encontrava-se água doce 
em abundância e terras fér-
teis, nas quais em se plantan-
do tudo se colhia. Este 
aspecto é assinalado por Fab-
rício Maciel (O Brasil-Nação 
como Ideologia, Annablume, SP, 
2007) ao afirmar: “Podemos 
dizer que Bonifácio pode ter 
sido o unificador do país e do 
Estado”. “Preocupado com 
o território nacional, ele pro-
cura ressaltar as riquezas nat-
urais do país e seu precário 

aproveitamento.”
Entendendo e proclaman-

do a grandeza territorial e a 
riqueza brasileira, o nacional-
trabalhismo recebe toda carga 
de agressões das elites impa-
trióticas, do espírito servil e 
colonizado que o liberalismo, 
por séculos, infundiu pela ped-
agogia colonial em parcela sig-
nificativa das elites e dirigentes 
brasileiros. Surgem então para-
doxos como o de ser atacado, 
simultaneamente, por políticos 
rivais de partidos fascistas e 
comunistas.

E s t a 
união de 
contrários 
ficou ab-
s o l u t a -
mente nítida na sucessão de 
Leonel Brizola, em 1987, ao 
governo do Rio de Janeiro. A 
eleição de Darcy Ribeiro, vice 
de Brizola e criador dos Cieps, 
alavancaria Brizola para dis-
puta presidencial em 1989 e 
mostraria o mais importante 
projeto educacional do Brasil, 
em execução e já mostrando 
seus resultados. O liberalismo 
não aceitaria. Tudo que podia 
ser corrompido, todos que po-
diam ser comprados ou chan-
tageados, o foram.

Outra acusação, mais ao 
estadista do nacional-trab-
alhismo do que à ideologia, 
embora, como é óbvio, re-
percutindo em toda esfera do 
poder, é o populismo. No Ca-
derno de Debate nº 1 – História 
do Brasil, publicado em 1976 
pela Editora Brasiliense de São 
Paulo, há um capítulo sobre 
“Os dramas do populismo”. 
Boris Fausto, historiador, pro-
cura entendê-lo como evento 
datado e localizado: “O popu-
lismo representaria uma época 
na história latino-americana” e 
logo marca a Era Vargas: “No 
Brasil surge, como embrião, a 
partir de 1930”.

Fernando Henrique Car-
doso, sociólogo, afiança que 
“o populismo apareceu como 
uma espécie de recurso políti-
co do qual se lançou mão na 
luta de poder quando uma 
certa forma de organização 
política entrou em crise”. E 
prossegue: “Quando há uma 
crise dentro do Estado, a nível 
das forças que controlam o 
Estado, é que alguns setores 
que estão dentro do Estado 
buscam apoio fora do Estado. 
E vão à massa.”

Na análise que Dulce Helena 
Pessoa Ramos (“Juiz, Promo-
tor e Réu”, Revista de História nº 

93, jan/mar 1973) faz do trab-
alho de Robert Levine (1941-
2003), extraído de sua tese de 
doutoramento sobre o regime 
Vargas para a Universidade de 
Princeton, ela escreve: “A dis-
sertação de Levine examina 
o regime de Vargas dos anos 
1934 a 1938, dando ênfase de 
um lado à política nacionalista 
do governo e, de outro, ao pa-
pel das esquerdas e da Aliança 
Nacional Libertadora, à re-
volta de 1935, à consequente 
instalação do Estado Novo, 
ao papel dos integralistas e sua 

queda após 
1937”.

Ou seja, 
contra o 
nac iona l -

ismo levantaram-se comuni-
stas e integralistas, ideologias 
importadas, que Vargas, com 
competência, comunicou aos 
brasileiros e o povo respondeu 
com seu apoio. Ainda hoje, 
estas forças antinacionais pro-
curam rotular políticos que 
têm significativa comunicação 
direta com o povo e recebem 
o apoio popular, como foi o 
caso de Brizola, de populistas.

Mas populista é que traz 
o povo para o debate e para a 
participação política, é ele quem 
procura alternativa às estruturas 
do Estado presas a classes ou 
interesses corporativos por de-
mais arraigados, o populista usa 
plebiscitos para que o povo de-
cida de modo direto e se evitem 
os acordões. Populista foi De 
Gaulle, que não está na história 
latino-americana.

A outra área de conflito está 
no trabalhismo. Os comunis-
tas se outorgaram a exclusivi-
dade de defesa dos proletários, 
mesmo no Brasil agrário, de 
poucas indústrias até os gov-
ernos Vargas. E foi a Vargas e 
não ao Partido Comunista que 
a imensa camada popular deu 
apoio. Getúlio não propunha a 
luta, mas a harmonia dos capi-
tais e do trabalho, como se lê 
nos seguintes trechos de seus 
discursos:

“Ao direito cumpre dar ex-
pressão e forma a essa aliança 
capaz de evitar a derrocada fi-
nal. Tão alevantado propósito 
será atingido quando encon-
trarmos, reunidos numa mes-
ma assembleia, plutocratas e 
proletários, patrões e sindical-
istas, todos os representantes 
das corporações de classe, in-
tegrados, assim, no organismo 
político do Estado” (4 de maio 
de 1931);

“O individualismo exces-

sivo, que caracterizou o século 
passado, precisava encontrar 
limite e corretivo na preocupa-
ção predominante do interesse 
social. Não há nessa atitude 
nenhum indício de hostilidade 
ao capital, que, ao contrário, 
precisa ser atraído, amparado e 
garantido pelo poder público. 
Mas o melhor meio de garanti-
lo está, justamente, em trans-
formar o proletariado numa 
força orgânica de cooperação 
com o Estado e não o deixar, 
pelo abandono da lei, entregue 
à ação dissolvente de elemen-
tos perturbadores, destituídos 
dos sentimentos de Pátria e 
família” (29 de outubro de 
1932); e

“O sentimento de solidarie-
dade humana é uma das mais 
nobres e altas manifestações do 
espírito cristão. Quando o Es-
tado toma a iniciativa das obras 
de assistência econômica e am-
para o esforço do trabalhador, 
é para atender a um imperativo 
da justiça social, dando exemplo 
a ser observado por todos, sem 
necessidade de coação” (31 de 
dezembro de 1937).

O trabalhismo também gera 
a demanda que irá impulsionar 
a indústria, o investimento em 
tecnologias de fazer e de usar. 
Um país industrializado não 
tem apenas investidores, mas 
tem principalmente consumi-
dores, que vão aprendendo 
com as escolhas, sabendo dis-
tinguir as qualidades que irão 
aperfeiçoar os produtos.

Francisco Weffort, em 
“Do Anarquismo ao Popu-
lismo” (Cadernos de Debate 
citado), após classificar os 
estudiosos da classe operária 
no Brasil como “herdeiros 
de uma tradição de desprezo 
pelas massas”, pontifica sua 
percepção no seguinte texto: 
“(Não) me parece impor-
tante insistir na questão da 
origem rural do operariado: 
afinal, nas camadas médias e 
altas há também uma série de 
padrões rurais e tradicionais 
ainda vigentes.”

Vê-se nestes textos a 
enorme distância de avalia-
ções, com suas consequentes 
proposições, de um pensam-
ento uspiano (aquele que em 
geral se formou na Universi-
dade de São Paulo) das políti-
cas públicas com participação 
da população, características 
do nacional-trabalhismo, do 
Estado Novo de Vargas.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

O momento atual 
é de muita prudência 
e sobretudo de tra-
balho em equipe. A 
pandemia nos mostra 
que a cadeia produ-
tiva do turismo não 
tem muito como 
seguir nenhum plane-
jamento rígido. As-
sim, aos poucos e aos 
trancos e barrancos, 
prosseguimos nossa 
caminhada. Os even-
tos virtuais foram se 
aprimorando e con-
quistando uma par-
cela importante de 
interessados. Não 
tivemos Réveillon, 
nem teremos Carna-
val. Tais fatos não sig-
nificam que paramos.

Talvez seja o mo-
mento de fortalecer 
os Conventions e faz-
er das políticas públi-
cas de eventos um 
trabalho integrado 
inclusive com o Senac 
e Sebrae. Ainda sen-
timos ações isoladas 
com objetivos semel-
hantes e investimen-
tos que poderiam ser 
agrupados.

O mundo mudou 
e muda a cada dia. 
São novas realidades 
que obrigam a re-
confinamentos como 
em Portugal, a novos 
protocolos de segu-
rança e a uma luta 
constante contra um 
grupo de infratores, 
que até hoje não en-
tendeu ou finge não 
saber da sua pericu-
losidade e continua 
organizando even-
tos particulares sem 
máscara e aglomera-
ção, escondidos em 
grupos fechados.

A opinião pública 
acaba confundindo o 
conceito de evento e se 
torna especialista em 
suas colocações em re-
des sociais, com pouco 
conhecimento de cau-
sa. Temos que pensar 
2022 com um calen-
dário efetivo de 12 

grandes eventos, um 
por mês, levando em 
consideração a sazon-
alidade e a captação em 
curso de congressos e 
seminários científicos.

Faz-se necessária 
inovação e não a 
repetição dos mesmos 
grupos que sugerem 
atividades faraônicas 
e pensadas por quem 
não tem interação 
com o setor de even-
tos. Vamos criar um 
fórum de eventos in-
tegrando todos os in-
teressados, sobretudo 
a Abeoc e chegar a 
um denominador que 
traga resultados.

Há um conjunto 
de puxa-sacos que 

sempre aparecem em 
todos os governos 
com projetos mira-
bolantes, que geram 
matérias em vários 
veículos, mas que 
nunca saem do papel 
e entidades de classe 
que continuam omis-
sas e com discurso 
de adesão à qualquer 
pessoa que esteja no 
governo. A aproxi-
mação fundamental 
para a sobrevivência 
do setor merece ser 
desenvolvida, mas 
com espírito crítico 
e independência, que 
nenhum conselho 
administrativo ou 
cargo podem fazer 
calar.

Com fé, esperança, 
cabeça erguida e muita 
luta, vamos conseguir 
sobreviver com novas 
cabeças pensantes e 
com muito trabalho. 
É hora de simples-
mente arregaçar as 
mangas com ética e 
responsabilidade. 

Bayard Do Coutto Boiteux é 
professor universitário, escritor 

e pesquisador. Atualmente 
desenvolve atividades 

voluntárias no Instituto 
Preservale e na Associação dos 

Embaixadores de Turismo 
do RJ.
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Movimento é atacado, 
simultaneamente, por rivais 

fascistas e comunistas

Chega de puxa-sacos com 
projetos mirabolantes que 

nunca saem do papel

Nacional-trabalhismo: conflitos e o Estado Novo
Por Pedro Augusto Pinho

O Rio de Janeiro  
e os eventos
Por Bayard Do Coutto Boiteux
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COMENTÁRIOS

Marcos de Oliveira
Redação do MM
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É hora de radicalizar

Um balaio junta da oposição à direita (que come 
de garfo e faca, como assinala o cientista político 

Eduardo Beniacar) em campanha pelo impeachment de 
Jair Bolsonaro. A direita, como mostra João Dória Jr., sabe 
bem aonde quer chegar e se posiciona para isso. Mas e a 
esquerda?

Em artigo publicado nesta terça-feira, o ex-ministro 
José Dirceu assinala que a principal tarefa, hoje, “é o 
impeachment de Bolsonaro, sem deixar de priorizar o 
combate à pandemia”. Este seria feito com apoio a ações 
nos estados e municípios e “um plano de investimentos 
públicos”.

O consultor político Orlando Tomé afirma que a 
esquerda tem que radicalizar. Sem isso, será engolida pela 
direita, que nada de braçada nas redes sociais, território no 
qual, acredita, os debates políticos continuarão por alguns 
anos.

Robert Reich, que foi secretário do Trabalho dos 
Estados Unidos, defende posição semelhante em artigo 
publicado no domingo no jornal britânico The Guardian 
(“Biden não pode governar para o centro; acabar com o 
Trumpismo demanda ação radical”). “Fortalecer a democ-
racia significa tirar o ‘big money’ da política, fortalecer o 
direito de voto”, defende Reich.

“O momento exige investimento público em uma esca-
la muito maior do que o necessário para alívio da Covid”, 
prossegue. “Os EUA precisam criar um vasto número de 
novos empregos que levem a salários mais altos, rever-
tendo a exclusão racial e também a trajetória descendente 
dos norte-americanos cuja raiva e ressentimento Trump 
cinicamente explorou.”

“Isso incluiria a educação infantil universal, o acesso 
universal à internet, escolas de nível mundial e universi-
dades públicas acessíveis a todos”, explicita. “Investir em 
pesquisa básica (…) junto com saúde pública”, receita 
Reich.

Yes, nós temos cilindro

A quase centenária MAT, de Jundiaí (SP), viu sua 
produção de cilindros de oxigênio medicinal passar de 
80 mil, em 2019, para 143 mil, em 2020. A empresa, 
que também produz cilindros de gás natural (GNV), 
alcançou um faturamento de R$ 160 milhões, alta de 
22%.

A MAT conseguiu atender não só à demanda interna 
por cilindros de oxigênio, mas também a de outros países 
das Américas no período mais crítico da pandemia. O 
principal importador de cilindros brasileiros são os EUA, 
seguido pelo Peru. A indústria aumentou o número de 
funcionários da fábrica em 12%. O presidente da em-
presa, Luiz Fernando Assaf, tem meta de crescimento de 
15% em 2021.

Na área de GNV, houve um retorno das compras no fi-
nal do ano. Neste mercado, contudo, a MAT sofre impac-
tos de importações feitas pela concorrência. Os cilindros 
para gás têm sido exportados para o Brasil pela China. Há 
um questionamento se estão sendo vendidos por preços 
menores que os cobrados no mercado chinês, o que carac-
terizaria dumping.

Rápidas

A escritora brasileira Isa Colli lançará nesta quinta 
o livro infantil Luke, o Macaco Atleta em francês *** 
Aasp realizará nesta quinta, às 19h, o curso “Lei Geral 
de Proteção de Dados: oportunidades para a advocacia”. 
Inscrições: aasp.org.br/eventos

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE
CNPJ 29.409.760/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 
Srs. CONDÔMINOS. Na qualidade de Síndico deste CONDOMÍNIO, sir-
vo-me do presente para convocar V.Sas. a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária - AGO, que será realizada no próximo dia 28 de janeiro 
de 2021 às 15:00 horas, havendo quórum legal, na sala de reunião dos 
Condôminos, na Avenida Treze de Maio, nº 23, 26º andar, sala 2602, ou 
às 15:30h em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qual-
quer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM: 
1) Apreciação das contas referente ao exercício de 2020, com base no 
Parecer dos Conselhos Fiscal e Consultivo após examiná-las; 2) Previ-
são Orçamentária para o exercício de 2021, sem aumento no valor do 
Condomínio, mantendo a previsão aprovada do ano de 2020; 3) Reno-
vação do Seguro do CONDOMÍNIO para o período de 2021/2022, aten-
dendo parecer dos conselhos, após exame das propostas apresenta-
das; 4) Eleição do Síndico, Subsíndico, Conselhos Fiscal e Consultivo 
para o período de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022; 
5) Assuntos gerais. Observações: É lícito ao CONDÔMINO se fazer re-
presentar na Assembleia ora convocada por Procurador, munido com Pro-
curação específica, portando documentação pessoal e original de identifi-
cação. Sendo a Procuração por instrumento particular, deverá a assinatura 
estar com firma reconhecida. Em conformidade com o art. 1335, inciso III do 
Código Civil Brasileiro - CCB, os CONDÔMINOS que não estiverem quites 
com suas obrigações condominiais não poderão votar nem serem votados 
nas deliberações da Assembleia. As resoluções tomadas por maioria obri-
gam a todos, inclusive os ausentes. Desta forma, espero contar com a es-
timada presença de todos, subscrevendo-me. Rio de Janeiro, 18 de janeiro 
de 2021. ADRIANO CAETANO LOPES - SÍNDICO.

COSA IMOVEIS LTDA.
CNPJ Nº 12.200.567/0001-90 - NIRE Nº 33.2.0869240-9

Ata da Reunião de Sócios Quotistas realizada em 15 de janeiro de 2021. 
(01) Dia, hora e local: Às 14h00min do dia 15 de janeiro de 2021, reuniram-
se, extraordinariamente, na sede estabelecida à Rodovia Amaral Peixoto, nº 
2401, 3º andar, sala 311, Bairro Baldeador, Niterói/RJ, CEP 24.140-005. (02) 
Convocação e Quorum: Dispensada devido à presença da totalidade dos 
sócios. (03) Mesa: Por ato da totalidade dos sócios presentes, foi eleito para 
presidir os trabalhos, Carlos Otávio de Souza Antunes, como Presidente e, 
como Secretário, Marcelo Garcia Antunes. (04) Ordem do Dia: Redução do 
Capital social (05) Deliberaçoes tomadas por unanimidade: lida e discutida 
a ordem do dia, foi aprovada por unanimidade a redução do atual Capital Social 
de R$ 68.875.038,65 (sessenta e oito milhões, oitocentos e setenta e cinco 
mil, trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 60.875.038,00 
(sessenta milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e trinta e oito reais), tendo 
em vista o excessivo valor do mesmo em relação ao objeto da Sociedade 
(art. 1082, inciso II, do Código Civil Brasileiro). A redução no importe de 
R$ 8.000.000,65 (oito milhões de reais e sessenta e cinco centavos), será 
realizada através da devolução aos sócios desta importância, na proporção da 
participação societária de cada um. Desde logo fica a Administração autorizada 
a proceder todos os atos e registros para o bom desenvolvimento e conclusão 
das deliberações ora aprovadas, inclusive, à publicação imediata desta ata, 
nos termos do Artigo 1084, do Código Civil Brasileiro. Nada mais a tratar o 
presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Niteroi (RJ), 
15 de janeiro de 2021. Secretário: Marcelo Garcia Antunes; Presidente: 
Carlos Otávio de Souza Antunes. Lista de presença da Ata de Reunião dos 
Sócios da Cosa Imóveis Ltda. do dia 10/07/2020. Carlos Otavio de Souza 
Antunes; Cosa Participações Ltda. (representada por Carlos Otávio de 
Souza Antunes); Renato Garcia Antunes; Marcelo Garcia Antunes.

Forças Armadas sem  
indisciplina e projetos ideológicos  
Conselho do vice-presidente para um regime democrático

A democracia fi-
ca comprometida 
quando as Forças 

Armadas são “indiscipli-
nadas ou comprometidas 
com projetos ideológicos”. 
A declaração é do vice-pre-
sidente da República, gene-
ral Hamilton Mourão, nesta 
terça-feira, a jornalistas no 
Palácio do Planalto, em res-
posta a uma declaração do 
presidente Jair Bolsonaro.

No dia anterior, ao cri-
ticar o governo de Nicolás 
Maduro na Venezuela, o 
chefe do Executivo afirmou 

que “quem decide se o po-
vo vai viver uma democra-
cia ou uma ditadura são as 
suas Forças Armadas”.

Mourão minimizou a 
declaração do presidente 
ao dizer que Bolsonaro já 
“tocou nesse assunto vá-
rias vezes” e que as Forças 
brasileiras são “totalmen-
te despolitizadas” e  “não 
estão comprometidas com 
nenhum projeto ideológi-
co”. “Não é o caso aqui do 
Brasil, obviamente, mas nós 
temos a nossa vizinha, Ve-
nezuela, que vive uma situa-

ção dessas aí”, acrescentou.
O vice-presidente disse 

a jornalistas que a condu-
ção do Ministério da Saúde 
por Eduardo Pazuello tem 
pontos a favor e contra o 
general da ativa. “Ele vem 
procurando as melhores 
soluções para essa crise da 
pandemia e óbvio que isso 
tem pontos a favor e pontos 
contra a gestão dele”, disse.

Segundo Mourão, “inde-
pendente do cara estar na 
ativa ou na reserva, qual-
quer militar sempre é visto 
como um representante das 

Forças” no governo.
Sobre a entrega das vaci-

nas contra a covid-19, ini-
ciada nesta segunda-feira 
(18) em todo o território 
brasileiro, Mourão afirmou 
que há “ansiedade” e “ex-
ploração política”.

Ao ressaltar que demo-
cracia fica comprometida 
quando as Forças Armadas 
são “indisciplinadas”, pro-
vavelmente o general tenha 
feito referência ao capitão 
Jair Bolsonaro, cuja baixa 
do Exército foi motivada 
por atos indiciplinasdos. 

Para 68% dos brasileiros desigualdade  
de renda será maior em 2021

O Brasil ainda está longe 
de atingir uma distribuição 
de renda igualitária, segun-
do opinião da maioria dos 
brasileiros. A pesquisa Glo-
bal Advisor 2021 Predic-
tions, conduzida pela Ipsos 
com pessoas de 31 nações, 
mostrou que, entre os res-
pondentes brasileiros, 68% 
acreditam que a desigual-
dade de renda no país deve 
aumentar no ano de 2021; 
22% não corroboram a tese 
e 10% não souberam opi-
nar.

Os entrevistados da Tur-
quia (85%), Israel (84%) e 
Itália (80%) são os que mais 
acham que a desigualdade de 

renda em seus países aumen-
tará. Em contrapartida, os 
norte-americanos (48%), ne-
ozelandeses (50%) e austra-
lianos (51%) possuem uma 
visão mais otimista em rela-
ção ao assunto. A média glo-
bal, considerando todos os 
países analisados, é de 66%.

Ainda na discussão eco-
nômica, 43% dos brasilei-
ros acreditam que os gran-
des mercados de ações ao 
redor do mundo podem 
quebrar em 2021. Os que 
mais apostam neste colapso 
são os respondentes da Ma-
lásia (73%), Polônia (68%) 
e Rússia (59%). Já China 
(22%), Hungria (26%), Co-

reia do Sul e Peru (empata-
dos com 27%) pouco con-
cordam com a premissa.

Se, de acordo com os ou-
vidos, a igualdade na econo-
mia é uma meta difícil de se 
atingir futuramente no Bra-
sil, o mesmo pode ser dito 
no âmbito social. As expec-
tativas para a diminuição da 
disparidade de gênero em 
2021, por exemplo, são bai-
xas. No Brasil, apenas 33% 
acham que, no ano que 
vem, trabalhadores homens 
e mulheres atuando em uma 
mesma função receberão 
salários iguais; 57% discor-
dam e 10% não souberam 
responder.

Além disso, menos de 
um em cada cinco brasi-
leiros (19%) acredita que 
a polícia do país tratará a 
todos igualmente, inde-
pendentemente de suas 
diferenças. Levando em 
conta os 31 países, a mé-
dia é de 33%. A tolerância 
também deve estar em fal-
ta em 2021: somente 25% 
dos entrevistados no Bra-
sil acham que as pessoas 
serão mais tolerantes umas 
com as outras. No mundo, 
são 29%.A pesquisa foi 
realizada com 15,70 mil 
entrevistas pela internet, 
com adultos entre 16 e 74 
anos de 31 países. 

Confiança do empresário do comércio cai 2,2% em janeiro
O Índice de Confiança 

do Empresário do Comér-
cio (Icec) caiu 2,2% em ja-
neiro de 2021 e passou pa-
ra 105,8 pontos. Segundo 
explicou a Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), que mede o in-
dicador, ainda que tenha 
registrado a segunda que-
da mensal consecutiva, o 
índice permanece no pa-
tamar de otimismo, que é 
acima de 100 pontos pe-
lo quarto mês consecuti-
vo. Na comparação anual 
houve variação negativa 
de 16,4%.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, desta-
cou que os efeitos da pan-
demia ainda influenciam a 
confiança dos comercian-
tes. Ele disse que, tradicio-
nalmente, janeiro é um mês 
mais modesto para o consu-
mo. “Passado o período na-
talino e diminuído o efeito 
do aumento da renda com 
o 13º salário, as famílias es-
tão mais dispostas a realizar 
gastos nos serviços de lazer, 
por força das férias escola-
res”, comentou.

O índice referente à sa-
tisfação dos comerciantes 
com as condições atuais e 

o que avalia as expectativas 
no curto prazo registraram 
quedas e, por serem dois 
dos principais índices do 
Icec, impactaram o resul-
tado negativo do indicador 
principal. 

Enquanto o referente à 
satisfação dos comercian-
tes com as condições atuais 
passou para 80,5 pontos 
com o recuo de 5,8%, o 
indicador que avalia as ex-
pectativas no curto prazo 
apresentou retração pela se-
gunda vez consecutiva, ago-
ra de 2,3% e atingiu 142,1 
pontos. Mesmo assim, é o 
único dos indicadores do 

Icec acima dos 100 pontos.
O economista da CNC 

responsável pela pesquisa, 
Antonio Everton, conside-
rou entre os motivos para 
a influência que levou ao 
resultado negativo podem 
estar o aumento do dólar, o 
endividamento das empre-
sas, o reajuste dos aluguéis 
e a cautela do consumidor 
nas compras. 

“A predominância das 
percepções adversas tam-
bém pode ter relação com a 
necessidade de se fazer in-
vestimentos em tecnologia 
e logística para avançar no 
e-commerce”, acrescentou.



Negócios & Empresas4    l  Monitor MercantilQuarta e quinta-feira, 20 e 21 de janeiro de 2021

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

LEILÕES & 
COMPANHIA

Leilões existem  
há 25 séculos

De acordo com Heródoto, os leilões existiam em 
torno de 500 a.C. na Babilônia, onde uma vez ao 

ano ocorriam estes eventos. As mulheres que atingiam 
idade para casar eram expostas em leilão, para que os pro-
pensos maridos ofertassem. Quando eram postas a pregão 
belas moças, muitos eram os interessados, e aqueles em 
busca de uma noiva procuravam vencer ofertando numa 
espécie de leilão inverso, onde as mulheres menos interes-
santes somente eram levadas se houvesse uma compensa-
ção monetária. Os rivais competiam entre si na tentativa 
de reduzirem o prêmio que era o pagamento na forma de 
dotes.

Os leilões também eram utilizados pelos romanos, e es-
tes mais influenciaram o nosso sistema jurídico. Eles eram 
realizados no que era chamado de “atrium auctionarium”, 
local onde eram colocados à vista antes da venda. A ativi-
dade de alienação normalmente era realizada com a par-
ticipação de quatro personagens: “O dominus”, o qual era 
confiado a propriedade; o “argentarius”, que organizava e 
regulava, e eventualmente financiava o evento do leilão, o 
“praeco”, que anunciava e promovia o leilão e recebia os 
lanços; e o “emptor”, que na condição de ofertar o maior 
lanço adquiria o bem.

Praça modalidade de hasta pública é o conjunto de for-
malidades através das quais o juiz, como órgão do Estado, 
transfere ao terceiro arrematante o domínio dos bens 
penhorados ao executado.

Fonte: Luiz Tenório de Paulo, leiloeiro com o site de-
paulaonline.com.br

Apartamento no Recreio 

Sérgio Represas organiza leilão do apartamento nº 103, 
situado na Rua Evandro de Castro Lima, 114, no Recreio 
dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, com área edificada de 
68m². Com direito a 1 vaga de garagem de uso indistinto 
no subsolo. O imóvel está avaliado em R$ 387.102,24. O 
leilão acontece no dia 2 de fevereiro. Confira mais infor-
mações em sergiorepresasleiloes.com.br

Loja em Ipanema

Fabio Zukerman anuncia a realização de leilão de loja 
em Ipanema, na rua Visconde de Pirajá, 330, no con-
domínio Cidade de Ipanema. O imóvel desocupado é 
constituído de loja/salão comercial, com área útil de 29 
m². Leilão programado para 11 de fevereiro, com lance 
inicial de R$ 450.000,00. Mais detalhes: zukerman.com.br

Apartamento na Rua Acre

Fabiano Ayupp promove leilão do apartamento 204 na 
Rua Acre, 28, Centro – RJ, e a correspondente fração ideal 
de 1/55 do respectivo terreno Possui área edificada de 
38m², está localizado no Centro comercial e financeiro do 
Rio de Janeiro, próximo à estação do VLT, à Praça Mauá e 
ao Porto Maravilha. Prédio antigo denominado como Ed-
ifício Ofir, de uso misto, com 13 andares, dois elevadores 
em razoável estado de conservação, sistema de câmaras de 
segurança na portaria e corredores dos pavimentos, não 
possuindo garagem. Detalhes em fabianoayuppleiloeiro.
com.br

Leilão de 12 ônibus

Leonardo Shulmann divulga leilão de 12 ônibus em 
bom estado, com destaque para o veículo Scania, modelo 
K310 IB, 4x2, placa KPW8906, fabricado em 2014, com 
cotação de R$ 234.000,00. O leilão está programado para 
5 de fevereiro. Relação e fotos dos veículos em schul-
mannleiloes.com.br/leilao

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME Nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 
DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS 
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA 
FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO 
PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA OCEANPACT 
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (“Emissora”) 
convoca os titulares das debêntures da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (“Debenturistas” 
e “Debêntures”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Debenturistas, nos termos Cláusula IX do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª 
(Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Oceanpact Serviços 
Marítimos S.A.” celebrado em 25 de setembro de 2020, (“Escritura de Emissão”) 
entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através do 
sistema eletrônico Microsoft Teams, com o link de acesso a ser encaminhado 
pela Emissora aos Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no 
dia 29 de janeiro de 2021, às 13 horas, conforme o §2º do Art. 3º da Instrução da 
CVM 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), será considerada como 
realizada na sede da Emissora, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua da Gloria, 122, 
salas 801 e 802 (10º Pavimento) e salda 901 e 902 (11º Pavimento), CEP 20.241-180 
(“AGD”), a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) A renúncia, ocasionando 
em anuência prévia, ao direito de declarar Vencimento Antecipado Automático das 
Debêntures em decorrência da alteração do Controle societário da Companhia e 
de suas controladas, nos termos da Cláusula 6.1.1 (k) da Escritura de Emissão, 
em virtude da realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada, e demais disposições legais, regulamentares 
e autorregulamentares aplicáveis, de acordo com o início do processo do pedido de 
registro apresentado perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no dia 10 de 
dezembro de 2020 (“Oferta”); e (ii) Autorização à Emissora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, para realização de quaisquer atos e celebração de quaisquer documentos 
necessários à implementação da deliberação prevista acima. A AGD será realizada 
de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft Teams, 
com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas 
que enviarem para o endereço eletrônico ri@oceanpact.com com cópia para o 
endereço eletrônico contencioso@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGD, na forma do disposto no artigo 
4º, §1º, da Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento 
de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral 
(RG),a Carteira  Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos 
da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: 
(a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado 
na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a 
representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado 
do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o 
caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem 
os poderes de representação; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal. Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos itens (i) a  
(iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos 
indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua 
representação na AGD. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica 
à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@oceanpact.com  
e contencioso@pentagonotrustee.com.br, respectivamente, conforme modelo 
de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de 
Convocação pela Emissora em seu website https://oceanpact.com/oceanpact/
governanca/. A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos 
Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e das matérias da AGD.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2021.
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
31/12/20: Data, Horário e Local: Aos 31/12/20, às 12:00h, na sede so-
cial da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 
701, Botafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presi-
dente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Convocação e 
Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital 
social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação nos 
termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio; (ii) a re-
núncia do Sr. Francisco Javier Sanz Cedrón como membro do Conselho 
de Administração; (iii) a nomeação do Sr. David de Cáceres Núñez como 
membro do Conselho de Administração; e (iv) a ratificação e consolidação 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações 
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos (i) conforme 
recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre 
capital próprio no valor de R$ 200.000.000,00, à conta de lucros apurados 
em 2020, a ser pago no primeiro semestre de 2021; (ii) considerando terem 
tomado conhecimento no dia 30/12/20 do pedido de renúncia apresentada 
pelo Sr. Francisco Javier Sanz Cedrón como membro do Conselho de 
Administração, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 14/05/19, conforme carta de renúncia apresentada à Compa-
nhia, os acionistas ratificam a manifestação da sua renúncia; (iii) aprovar a 
eleição como membro do Conselho de Administração da Companhia, por 
indicação da acionista Repsol Exploración 17 B.V., do Sr. David de Cá-
ceres Núñez, espanhol, casado, portador do passaporte espanhol nº PAD 
992921, com endereço comercial na Calle Méndez Álvaro 44, Madrid, Espa-
nha. O Conselheiro ora eleito é investido em seu cargo mediante a assina-
tura do Termo de Posse e Desimpedimento, para os fins do art. 147, §§1º e 
2º da Lei 6.404/76; e (iv) ratificar e consolidar o Conselho de Administração 
da Companhia, que é composto pelo Sr. Manuel Tomás Garcia Blanco, 
como Presidente do Conselho, Sr. Hu Xinmiao, como Vice-Presidente do 
Conselho, Sr. Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Sr. Lu Mingguo, Sr. 
José Ángel Murillas Angoiti, Sra. Liu Wenfeng, Sr. José Carlos de Vi-
cente Bravo, Sr. Hou Jianguo, Sr. David de Cáceres Núñez e Sr. Maria-
no Carlos Ferrari, todos com mandato a se encerrar na Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia a se realizar em 2022. Encerramento: Oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo tempo 
necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Rep-
sol Exploración 17 B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg 
S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata la-
vrada no livro próprio da Companhia. RJ, 31/12/20. Alberto Costa Souza 
Fontenelle - Secretário. Jucerja nº 3996577 em 12/01/2021.

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO AMARO
RUA SANTO AMARO, 200 - GLORIA - RJ

 PELO PRESENTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, FICAM CONVOCADOS OS
SENHORES CONDÔMINOS PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA QUE FARÁ RE-
ALIZAR NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 ÀS 20H E 20h30 EM ÚLTIMA
CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMERO DE PRESENTES NA PORTARIA
DO DO PRÓPRIO PRÉDIO PARA DELIBERAREM SOB A SEGUINTE ORDEM
DO DIA: 1 -  Aprovação de contas de janeiro/20 a janeiro/21 2 - Eleição de
síndico Obs.: Devido a pandemia, a assembleia será realizada na
portaria, em pé, só poderão assinar o livro de presença quem
estiver usando máscara, as chapas deverão ser apresentadas
até o dia 02/02/2021 para que seja divulgada, fazendo com isso que
a Assembleia transcorra mais rápidamente devido a pandemia. Procura-
ções serão aceitas desde estejam com firmas reconhecidas.

CRESA - Condomínio Conjunto Residencial Santo Amaro
Antonio Cavalcanti - Síndico

Itens mais procurados têm relação  
com o lar, home office e transporte

No ano em que os 
brasileiros en-
frentaram as res-

trições sociais da pandemia 
da Covid-19 e passaram 
mais tempo em casa, a pro-
cura por itens como note-
book, sofá e fogão aumen-
taram em relação a 2019. A 
constatação vem do levan-
tamento dos itens mais pro-
curados, vendidos e com 
maior aumento na deman-
da em 2020 na OLX, uma 
das maiores plataformas de 

compra e venda online do 
país.

Ao longo do ano, o con-
sumidor identificou novas 
necessidades a partir da 
situação de isolamento so-
cial. Essas demandas foram 
motivadas pelo desejo de 
tornar o espaço doméstico 
mais funcional e confor-
tável, seja para o trabalho 
remoto em casa ou para 
momentos de descanso e 
lazer”, diz Lucas Vargas, 
General Manager da OLX.

O levantamento da OLX 
também identificou maior 
interesse do consumidor na 
compra de motos e carros. 
“Por conta da pandemia, 
muitas pessoas acabaram 
adquirindo veículos usa-
dos, já que o valor é mais 
acessível. Algumas o fize-
ram para evitar viagens em 
transporte público e outras 
para utilizá-los como uma 
nova opção de trabalho, es-
pecialmente para serviços 
de transporte, entrega e de-

livery, explica Lucas.
Além dos itens que mais 

cresceram em procura e ven-
da no ano passado em relação 
a 2019, a OLX também le-
vantou o ranking dos 10 mais 
procurados e vendidos na 
plataforma ao longo de 2020. 
No Top 10 dos mais procu-
rados, carro, moto e geladeira 
se destacam na liderança do 
ranking. Entre os produtos 
mais vendidos, a geladeira 
lidera o ranking, seguida por 
bicicleta e celular.

Compra de um carro na Karvi gera crédito na Uber
Os clientes que compra-

rem, a partir desta segunda-
feira (18) um carro na Kar-
vi, plataforma internacional 
de venda de carros online, 
passam a ganhar como be-
nefício créditos da Uber no 
valor de R$ 100,00 para au-
xiliar no deslocamento en-
quanto aguardam a chegada 
do veículo. Essa é uma es-
tratégia agressiva da startup, 
que chegou ao Brasil em 
março de 2020 e já está en-
tre os três sites automotivos 
de vendas de carros mais 
acessados.

“Queremos oferecer uma 

experiência de compra dife-
renciada para quem está ad-
quirindo um carro novo ou 
usado no nosso site. Como 
o veículo demora em média 
10 dias para ser entregue, 
no caso do carro novo, dis-
ponibilizaremos um crédi-
to na Uber para auxiliar na 
mobilidade do cliente en-
quanto aguarda a entrega de 
seu carro”, afirma Matías 
Fernández Barrio, CEO e 
cofundador da Karvi.

Um dos diferenciais da 
Karvi no mercado é levar 
em consideração todas as 
necessidades do cliente pa-

ra a melhor decisão e ex-
periência de compra. Além 
disso, a startup oferece um 
sistema de integração em 
tempo real com o estoque 
das concessionárias, o que 
facilita tanto a cotação de 
preços, como a verificação 
de modelos e as especifici-
dades dos automóveis dis-
poníveis em cada loja; tu-
do isso com apenas alguns 
toques na tela e em tempo 
real. “Nosso foco é com-
preender quais são os pro-
blemas do cliente e resolvê-
los, por meio da tecnologia, 
dando todo o suporte ne-

cessário”, destaca.
Os vales serão entregues 

para compras de veículos 
concluídas em até 3 meses 
do início da ação. O cliente 
não tem um prazo determi-
nado para usar o crédito. A 
proposta da Karvi consiste 
em trazer soluções que fa-
cilitem a compra e a venda 
online de carros novos e se-
minovos. Buscando melho-
ria contínua da experiência 
do cliente. A Karvi está no 
Brasil há menos de um ano e, 
desde então, vem registrando 
um crescimento aproximado 
de 300% ao mês.

BRF conclui aquisição de processadora na Arábia Saudita 
A brasileira BRF, uma 

das maiores indústrias de 
alimentos do mundo, con-
cluiu a aquisição de 100% 
da Joody Al Sharqiya Foode 
Production Factory, empre-
sa que desenvolve ativida-
des de processamento de 
alimentos com planta lo-
calizada em Dammam, na 

Arábia Saudita, segundo  O 
anúncio foi feito nesta se-
gunda-feira. A BRF é pro-
dutora de marcas famosas 
de carne de frango, como 
Sadia e Perdigão, e a Arábia 
Saudita é um dos maiores 
compradores de carne de 
frango do Brasil.

A operação considerou 

um valor da empresa de 
29,7 milhões de riais sau-
ditas (aproximadamente 
US$ 8 milhões pela cotação 
atual), sujeito a ajustes pós-
fechamento, habituais em 
transações desta natureza, 
em conexão com os planos 
de aquisição anunciados ao 
mercado em maio de 2020.

Com a conclusão do ne-
gócio, a BRF iniciará a im-
plementação de um projeto 
de expansão da capacidade 
de processamento da planta 
de 3.600 toneladas ao ano 
para 18 mil toneladas ao 
ano, com investimento adi-
cional estimado de US$ 7,2 
milhões.
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Didi Mocó, Mussum, 
Zacharias e Dedé

Já faz tempo, mas lembro-me bem do riso antecipado 
dos filhos, ainda crianças, acomodando-se em frente à 

TV, quando ouviam os primeiros acordes do prefixo musi-
cal do humorístico Os Trapalhões.

Confesso que o tempo parece ter parado lá atrás, e 
chego a ouvir o prefixo musical que introduzia em cena 
Didi Mocó, Mussum, Zacharias e Dedé quando vejo o 
contorcionismo que fazem os homens da saúde do Gov-
erno Federal no nosso país, para parecerem sérios e não 
conseguem ser nada além de trágicos.

Nota oficial da White Martins

“Em virtude da escalada sem precedentes da pandemia 
de Covid-19 no Estado do Amazonas e da situação de 
calamidade pública em Manaus, a White Martins tem 
mobilizado todos os esforços para suprir a demanda 
exponencial de oxigênio, que já aumentou cinco vezes nos 
últimos 15 dias, alcançando um volume de 70 mil metros 
cúbicos por dia.”

“Esse consumo equivale a quase o triplo da capacidade 
nominal de produção da unidade local da White Martins em 
Manaus (25 mil m³/dia) e segue crescendo fora de controle 
e qualquer previsibilidade. Para se ter uma ideia, durante a 
primeira onda da pandemia, entre abril e maio de 2020, o 
consumo alcançou um pico de volume de 30 mil metros 
cúbicos por dia. Anteriormente à pandemia, esta planta 
operava com 50% de sua capacidade, e isso era suficiente 
para atender todos os clientes dos segmentos medicinal e 
industrial que somavam um consumo na ordem de 10 a 15 
mil m³ por dia – e direcionou toda a produção de oxigênio da 
unidade para o segmento medicinal.”

Desafio logístico

Segue a nota da White Martins: “Por se tratar de uma pan-
demia global e que afeta todo o país, o cenário logístico na 
região – que por si só já é extremamente desafiador por não 
contar com acesso terrestre – fica ainda mais complexo. Por 
isso, a empresa vem implementando uma grande operação 
por vias fluvial e aérea, em cooperação com as autoridades 
governamentais e as Forças Armadas, para trazer oxigênio de 
fábricas localizadas em outros estados.”

“Logo no início de janeiro de 2021, a companhia des-
locou para esta operação 23 carretas criogênicas e quatro 
isotanques de sete estados diferentes, que permitiram o 
incremento do volume médio de 22 mil metros cúbicos 
por dia. A companhia também já viabilizou o envio de 
500 cilindros com suporte da FAB, o que representou 
um acréscimo de volume de 5.000 metros cúbicos. A 
empresa reforçou ainda o monitoramento do consumo 
dos hospitais da região e otimizou ao máximo as rotas de 
entrega para abastecimento dos tanques que armazenam 
o produto. Além disso, já colocou à disposição das autori-
dades o envio de 32 tanques criogênicos móveis que neste 
momento estão em São Paulo e aguardando nova mobili-
zação para serem transportados para Manaus.”

Venezuela

“A White Martins já identificou a disponibilidade de 
oxigênio em suas operações na Venezuela e neste momen-
to está atuando para viabilizar a importação do produto 
para a região.”

Menos mi mi mi

Esta edição da coluna Empresa-Cidadã é dedicada aos ver-
dadeiros heróis do Brasil, na pessoa da enfermeira Mônica 
Calazans, linha de frente na luta contra o novo corona vírus, 
primeira pessoa a receber a imunização frente a Covid-19.

JARDIM DA GLÓRIA EMPREENDIMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 10.480.959/0001-25 - NIRE 33.300.334.408

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da Jardim da Glória Empreendimento S.A., com sede 
na Avenida Marechal Câmara, 160, sala 1519, Centro, Rio de Janeiro (RJ),  
CEP 20.020-907, CNPJ/ME sob o nº 10.480.959/0001-25 e NIRE 33.300.334.408 
(“Companhia”), convocados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, que será realizada em sua sede social, no dia 27 de janeiro de 2021, às 
10h00min, tendo por objeto a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre (a) a autorização 
à Diretoria da Companhia para celebrar, em seu nome, todos e quaisquer contratos e 
documentos relacionados à escritura pública de dação em pagamento das casas em 
estoque de propriedade da Companhia do empreendimento residencial denominado 
Mirante Jardim da Glória em benefício do Banco ABC Brasil S.A., instituição financeira 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
n° 803, 2° andar, Itaim Bibi, inscrito no CNPJ/ME sob n° 28.195.667/0001-06, com 
o intento de amortizar parte das obrigações assumidas pela Companhia junto ao 
referido Banco ABC Brasil; e (b) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar 
todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes para implementar e efetivar 
a operações objeto das deliberações acima citadas, se aprovadas. 

Rio de Janeiro (RJ), 19 de janeiro de 2021
Rodrigo Nelson Brum Selles - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luciana de Oliveira Leal Halbritter -
Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115,Salas 201
203 205 A CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU
CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Direitos e Deveres do Condômino
/ Condomínio em Edifício, de nº 0466529-40.2014.8.19.0001,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMAPUÃ em face de
JOSÉ AUGUSTO LEITE OLIVEIRA e de VERA LÚCIA DAMASCENO
OLIVEIRA, objetivando a Intimação dos executados. Assim, pelo
presente edital INTIMA os executados JOSÉ AUGUSTO LEITE
OLIVEIRA, CPF 047.680.787-53 e de VERA LÚCIA DAMASCENO
OLIVEIRA, CPF 060.975.657-55 para pagamento da dívida no va-
lor de R$ 190.437,58 (cento e noventa mil, quatrocentos e trinta e
sete reais e cinquenta e oito centavos) no prazo de 15 (quinze)
dias, na forma do art. 523, caput e §§, do NCPC, sob pena de
multa de 10% e honorários de execução de mesmo
percentual..Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos
sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um . Eu,
______________ Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário -
Matr. 01/28511, digitei. E eu, ______________ Marcia Teixeira
Amaral - Chefe de Serventia - Matr. 01/24404, o subscrevo.

CARTÓRIO DA 42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Katia Cilene da Hora Machado Bugarim - Juiz Titular do Cartório 
da 42ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona à Av. Erasmo 
Braga, 115, Salas 310B, 312B e 314B CEP: 20210-030 - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 3133-3014 e-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br, tramitam os 
autos da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança - Despejo Por Infração Contratual/Locação de Imóvel/ 
Espécies de Contratos, de nº 0105310-94.2017.8.19.0001, movida por 
ASTRID PERSON DE MATTOS VILLAS BOAS em face de HENRIQUE 
CARVALHO ROBERTSON SCHMITZ, objetivando CITAÇÃO. Assim, 
pelo presente edital CITA o réu HENRIQUE CARVALHO ROBERTSON 
SCHMITZ e seus eventuais herdeiros/sucessores, que se encontram 
em lugar incerto e desconhecido, para querendo evitar a rescisão o réu 
poderá emendar a mora em quinze dias contados da citação, mediante 
depósito judicial do débito atualizado, incluindo os aluguéis e acessórios 
da locação que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades 
contratuais, quando exigíveis, os juros de mora, as custas e os honorários 
do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante 
devido, caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, AOS VINTE E SETE DIAS DE OUTUBRO. Eu, 
Rubens Claudio de Miranda Junior - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/31866, digitei. E eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/28061, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andrea de Almeida Quintela da
Silva - Juiz Titular do Cartório da 23a Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a
Av. Erasmo Braga, 115 LI Corredor D Sl 361 CEP: 02002-090 - Centro - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 3133-2377 e-mail: cap23vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Usucapião - Usucapião Extraordinária - Art. 1.238 Código
Civil, de no 0376219-51.2015.8.19.0001, movida por ROBERTO DA SILVA TELES;
ESPÓLIO DE BERNADETE SARDINHA TELES em face de ANA ROSA DE FARIA;
MANOEL GOMES DE FARIA, objetivando usucapir o imóvel localizado na Rua
Desembargador Alfredo Russel no 174, apto 301, Leblon, Rio de Janeiro/RJ.
Assim, pelo presente edital CITA o herdeiro ALDEMAR GOMES DE FARIA, que
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias
oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que pre-
sumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC),
caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado
curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de
Janeiro, onze de novembro de 2020. Eu,__Cristiane Figueiredo Soares - Téc-
nico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29421, digitei. E eu,__Cezar Augusto
Botelho - Escrivão com Acesso ao Sigilo - Matr. 01/16471, o subscrevo.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ 30.037.279/0001-49

AVISO: Encontram-se à disposição dos Srs. sócios que não exercem a 
Administração, os documentos da Administração relativos ao exercício 
findo em 31/12/2020, conforme disposto no art. 1078 § 1º do Código Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2021. Westfal-Larsen Shipping 
do Brasil Comércio Marítimo Ltda. A Administração.

Gasolina abre ano acima do valor 
registrado em todos os meses de 2020
Preço representa escolha melhor que a do etanol

De acordo com o 
Índice de Pre-
ços Ticket Log 

(IPTL), , a gasolina nos 
primeiros dias de janeiro 
é comercializada ao preço 
médio de R$ 4,786 nos pos-
tos brasileiros.  O valor é 
1,92% mais caro que a mé-
dia por litro no fechamento 
de dezembro e está acima 
do registrado em todo o 
ano passado. No feriado de 
Ano Novo, dois dos primei-
ros dias de 2021 registraram 
preços acima da média do 

mês até agora, de R$ 4,787.
Na comparação com a pri-

meira quinzena de dezembro, 
a gasolina teve um aumento 
de 2,18% em um mês. Des-
de maio, quando o combus-
tível teve o seu menor preço 
em 2020, o acréscimo é de 
19,5% na média nacional. 
Apesar do avanço do preço, 
a gasolina segue compensan-
do mais que o etanol na re-
lação 70/30 em 20 estados. 
Nas regiões Nordeste e Sul, 
o combustível é unânime na 
comparação.

“O litro da gasolina é 6% 
mais barato na Região Sul 
do que na Região Nordeste. 
Ainda assim, todos os esta-
dos em ambas as regiões têm 
o combustível com vanta-
gem em relação ao etanol. O 
IPTL deste mês, no entanto, 
nos mostra que a gasolina te-
ve aumento em todos os es-
tados”, pontua Douglas Pina, 
Head de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil.

Tanto a gasolina mais 
cara como a mais barata 
foram registradas na Re-

gião Norte em janeiro. No 
Amapá, onde tem o menor 
preço, o combustível é co-
mercializado à média de R$ 
4,243. No Acre, estado mais 
caro, a média é de R$ 5,207. 
Apenas o Rio de Janeiro 
também registra valores aci-
ma de R$ 5. No estado, o 
litro está cotado a R$ 5,093.

O maior aumento foi 
registrado no Amazonas, 
onde o preço da gasolina 
cresceu 4,43% em relação a 
dezembro e é comercializa-
do a R$ 4,530.

Empresas podem sugerir áreas de 
exploração e produção de petróleo e gás 

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) pu-
blicou nesta terça-feira a 
resolução nº 837/2021, que 
regulamenta a nominação 
de área por agentes econô-
micos. Por esse processo, 
as empresas podem sugerir 
áreas de exploração e pro-
dução de petróleo e gás de 
seu interesse, para estudo 
da ANP, a fim de incluí-las 
futuramente em uma roda-

da de licitação ou na Oferta 
Permanente.

A iniciativa visa regula-
mentar e estimular a nomi-
nação de áreas pelos agen-
tes da indústria. O novo 
regulamento da ANP atu-
aliza, simplifica e dá maior 
visibilidade e instituciona-
lização ao processo, para 
atrair a participação de um 
número maior de agentes.

Até a publicação da re-

solução, o processo de 
nominação de áreas esta-
va disponível como “Ins-
trução para Nominação 
de Áreas”, uma orienta-
ção publicada no site das 
Rodadas de Licitações da 
ANP. “O novo ato nor-
mativo atende às diretrizes 
da Política de Exploração 
e Produção de Petróleo 
e Gás Natural do Conse-
lho Nacional de Política 

Energética (CNPE), que, 
nos artigos 1°, §1°, VIII 
c/c 3°, I, ‘a’, da Resolução 
CNPE n° 17/2017, res-
saltam a importância do 
incentivo à nominação de 
áreas pelos agentes eco-
nômicos, visando atrair 
investimentos e ampliar os 
estudos geológicos e geo-
físicos nas bacias sedimen-
tares brasileiras”, explicou 
a agência reguladora.
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Copom decide juros 
básicos nesta quarta-feira
Consenso é que taxa deve ser mantida em 2% ao ano

B3: Primeiro ETF 
internacional vinculado  
a um índice europeu 

O Comitê de Po-
lítica Monetá-
ria (Copom) do 

Banco Central (BC) decide 
nesta quarta-feira (20), no 
final do dia, a taxa básica 
de juros, a Selic. A primeira 
parte da reunião começou 
nesta terça-feira.Os analis-
tas apostam na manutenção 
da taxa atual de 2% ao ano. 
Esta é a primeira reunião de 
2021 do Copom.

Apesar da alta na infla-
ção nos últimos meses, 
as instituições financeiras 
apostam na manutenção 
da taxa em 2% ao ano, no 
menor nível da história. A 
projeção consta do bole-
tim Focus, pesquisa com 
instituições financeiras di-
vulgada toda semana pelo 
Banco Central.

O Copom reúne-se a ca-
da 45 dias. No primeiro dia 
do encontro, são feitas apre-
sentações técnicas sobre a 

evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamen-
to do mercado financeiro.

No segundo dia, os 
membros do Copom, for-
mado pela diretoria do BC, 
analisam as possibilidades e 
definem a Selic.

Meta de inflação

A Selic representa o prin-
cipal instrumento do gover-
no para controlar a inflação, 
garantindo que ela fique 
dentro da meta estabeleci-
da pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN). Para 
2021, a meta está em 3,75%, 
com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é 
2,25% e o superior, 5,25%.

Para 2022, a meta é 3,5%, 
também com intervalo de 
1,5 ponto percentual para 

cima ou para baixo.
Até alguns meses atrás, 

as instituições financeiras 
projetavam inflação abaixo 
do centro de meta. A situ-
ação, no entanto, mudou 
com a recente alta no preço 
dos alimentos. Os analistas 
consultados no boletim Fo-
cus agora projetam que a 
inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
terminará o ano em 3,43%. 
Para 2022, a estimativa está 
em 3,5%.

Controle da demanda

O Banco Central atua 
diariamente por meio de 
operações de mercado 
aberto – comprando e ven-
dendo títulos públicos fede-
rais – para manter a taxa de 
juros próxima ao valor defi-
nido na reunião.

A Selic, que serve de 

referência para os demais 
juros da economia, é a taxa 
média cobrada em negocia-
ções com títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional, 
registradas diariamente no 
Sistema Especial de Li-
quidação e de Custódia. 
Ao manter a Selic no mes-
mo patamar, o Copom 
considera que as altera-
ções anteriores nos juros 
básicos foram suficientes 
para chegar à meta de in-
flação, objetivo que deve 
ser perseguido pelo BC. 
Ao reduzir os juros bási-
cos, a tendência é diminuir 
os custos do crédito e in-
centivar a produção e o 
consumo.

Quando o Copom au-
menta a Selic, a finalidade 
é conter a demanda aqueci-
da, e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

A B3 começou a ne-
gociar nesta terça-feira o 
quinto ETF internacional 
e o primeiro atrelado a um 
índice europeu. O EURP11 
tem como objetivo replicar 
o desempenho da carteira 
teórica de ativos do índice 
MSCI Europe.

O produto, desenvolvi-
do pela XP Inc., tem suas 
cotas negociadas na B3 de 
forma semelhante às ações. 
Porém, ao adquirir tais co-
tas, o investidor, indireta-
mente, passa a deter todos 
os ativos que compõem a 
carteira teórica do MSCI 
Europe. “Dessa forma, o 
EURP11 proporciona mais 
eficiência aos investidores 
que buscam diversificação 
no setor”, destacou a B3 
em nota.

“Os ETFs internacio-
nais dão ao investidor a 
possibilidade de se expor 

a mercados e setores di-
ferentes do que estamos 
acostumados no Brasil. A 
diversificação tornou-se 
uma prática, e o EURP11 
entra como mais uma al-
ternativa para o investidor 
brasileiro”, explica Felipe 
Paiva, diretor de Relacio-
namento com Clientes e 
Pessoas Físicas da B3. 

Segundo a B3, o EURP11 
oferece uma série de vanta-
gens aos investidores, tais 
como liquidez, uma vez que 
pode ser negociado em bol-
sa e pode ser comprado e 
vendido como se fosse uma 
ação; diversificação, já que 
com apenas uma transação 
o ETF proporciona o in-
vestimento em uma carteira 
variada de ativos; e transpa-
rência, pois possui divulga-
ção diária da composição da 
carteira do índice e forma-
ção de preço em bolsa.
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Saldo
2020 2019

ATIVO 1.176.528,48 852.639,07
Ativo Circulante 1.168.684,93 844.795,52
Disponível 676.118,31 718.983,39
Banco Conta Movimento 2,27 66,32
Banco Santander S/A 2,27 66,32

Títulos c/Liquidez Imediata 676.116,04 718.917,07
Aplicações Financeiras 676.116,04 718.917,07

Débitos PGFN 366.393,01 -
Débitos PGFN - IRPJ 242.317,48 -
Débitos PGFN - CSLL 124.075,53 -

Créditos Tributários 126.173,61 125.812,13
Ressarcimento PIS Exportação 15.593,78 15.593,78
Ressarcimento COFINS Exportação 48.916,21 48.916,21
IRRF s/Aplic. Financeira 2.939,02 2.577,54
Restituição Pgto. IR/Fonte 49.802,13 49.802,13
IRPJ Saldo Negativo 2016 4.022,52 4.022,52
IRPJ Saldo Negativo 2017 4.899,95 4.899,95

Ativo Não Circulante 7.843,55 7.843,55
Relizável a Longo Prazo 7.843,55 7.843,55
Contas a Receber 7.843,55 7.843,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 E 31/12/2019
2020 2019

Receitas Operacionais - 119.250,00
Tributárias
Dedução de Receitas - (5.962,50)

Receita Líquida - 113.287,50
Lucro Bruto - 113.287,50
Despesas Operacionais (42.016,38) (105.354,37)
Desp. c/Pessoal Próprio e Terc. - (118,22)
Despesas Administrativas (40.142,43) (99.328,70)

2020 2019
Despesas Tributárias/Sociais (566,94) (2.175,10)
Despesas Financeiras (1.307,01) (3.675,35)
Despesas de Viagem - (57,00)

Outras Receitas Operacionais 15.609,58 41.857,77
Resultado Operacional antes IR/CS (26.406,80) 49.790,90
Provisão IR/CS (6.360,14) (19.666,20)

Lucro Operacional Líquido (32.766,94) 30.124,70
Lucro Resultado (Prejuízo) do Exercício (32.766,94) 30.124,70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 2020 (Em Reais)

Capital 
Realizado

Reservas 
de Lucros

Lucros 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2019 643.756,00 5.793,41 192.833,58 842.382,99
 Lucro líq. do exerc. - - (32.766,94) (32.766,94)
Reservas de lucro
 Reservas de Lucro - 192.833,58 - 192.833,58
Destinação do lucro
 Transferência para 
  Reservas de Lucro - - (192.833,58) (192.833,58)
Saldo em 31/12/2019 643.756,00 198.626,99 32.766,94 809.616,05

 WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro do exercício (32.766,94) 30.124,70

Diminuição (Aumento) de Débitos PGFN (366.393,01) -
Diminuição (Aumento) de Créditos Tribut. (361,48) (60,48)
Aumento (Diminuição) Obrigações Tribut. 498,42 6.176,81
Aumento (Diminuição) Débitos PGFN 366.393,01 -
Aumento (Diminuição) Prov. para IR E CSLL (10.235,08) -

Caixa proveniente das operacães (42.865,08) 36.241,03
Caixa Líq. Prov. das Ativ. Operacionais (42.865,08) 36.241,03
Aumento (Redução) do caixa e Equiv. de Caixa (42.865,08) 36.241,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Pagamento de Distribuição de Lucros - (359.989,94)
Caixa Líq. Prov. das Atividades de Financ. - (359.989,94)
Aum. (Redução) Caixa e Equiv. de Caixa (42.865,08) (323.748,91)
Demons. da Redução do Caixa e Equiv. de Caixa

No início do exercício 718.983,39 1.042.732,30
No fim do exercício 676.118,31 718.983,39

(42.865,08) (323.748,91)

Nelson Lara dos Reis  
Administrador - CPF: 268.653.007-34 

Ronaldo Yudi Kitaoka  
Contador - CRC RJ 074898/O-5

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. A Administração.

Saldo
2020 2019

PASSIVO 1.176.528,48 852.639,07
Passivo Circulante 366.912,43 10.256,08
Obrigações Tributárias 498,42 10.235,08
Imposto de Renda a Recolher 311,51 6.084,95
Contribuição Social a Recolher 186,91 4.150,13

Débitos PGFN 366.393,01 -
Débitos PGFN - IRPJ a Recolher 242.317,48 -
Débitos PGFN - CSLL a Recolher 124.075,53 -

Outras Obrigações 21,00 21,00
Lucros a Pagar 21,00 21,00

Patrimônio Líquido 809.616,05 842.382,99
Capital Social 643.756,00 643.756,00
Capital Nacional 18,00 18,00
Capital Estrangeiro 643.738,00 643.738,00

Reserva de Lucros 198.626,99 5.793,41
Reserva de Lucros a Realizar 198.626,99 5.793,41

Lucros ou Prejuízos (32.766,94) 192.833,58
Lucros ou Prejuízos Acumulados - 162.708,88
Lucro ou Prejuízo do Exercício (32.766,94) 30.124,70

BALANÇO COMPARATIVO

Procura por serviços de saúde  
a preços populares aumenta

Devido à necessi-
dade de não de-
pender do sistema 

de saúde público e obter 
proteção em casos de fa-
lecimento, a demanda de 
beneficiários que se interes-
sam e até aderem a planos 
de benefícios que oferecem 
consultas, clínicas e exames 
laboratoriais com descon-
tos, aumentaram em 26,5% 
em 2020, de acordo com 
uma pesquisa realizada pela 
Rede Saúde Total.

Atualmente, a Agência 
Nacional de Saúde (ANS), 
que divulgou um percen-
tual máximo de reajuste 
que poderá ser aplicado 
nas mensalidades dos pla-

nos individuais e familia-
res, com contratos entre 
maio/2020 a abril/2021. 
O aumento entrou na casa 
dos 8,14%.

Em razão da pandemia 
do novo coronavírus, a 
ANS suspendeu o reajuste 
de 8,14% sobre os planos 
individuais e de 15% sobre 
os planos coletivos (que 
abarcam 81% dos usuá-
rios) que seria aplicado es-
te ano. Ficou decidido que 
o aumento que valeria para 
setembro, outubro, novem-
bro e dezembro será cobra-
do em 12 parcelas a partir 
de janeiro no ano que vem, 
mês em que o reajuste de 
8,14% (planos individuais) 

e 15% (coletivos) também 
passará a valer.

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a po-
pulação de São Gonçalo, 
possui uma média salarial 
referente a 2,1 salários 
mínimos. Com um plano 
de saúde custando entre 
R$ 280,00 e R$ 2.000,00, 
tendo o critério que impli-
ca na faixa etária, manter 
o plano no orçamento se 
torna cada vez mais inviá-
vel. Os cartões de benefí-
cios que oferecem descon-
tos em consultas médicas, 
exames laboratoriais e ain-
da oferecem descontos em 
farmácias, auxílio funeral 

e os serviços de teleme-
dicina, pode ser uma al-
ternativa para quem busca 
qualidade de vida, por um 
preço acessível.

Com o período de iso-
lamento e o aumento do 
número de mortes devido 
ao coronavírus, a socieda-
de entrou em alerta no que 
se refere à importância do 
seguro de vida, de manter 
a saúde em dia e da opção 
da telemedicina como um 
recurso para diversos tra-
tamentos, sem a necessi-
dade do deslocamento. É 
uma solução que pode au-
xiliar os que não querem 
se deslocar para uma con-
sulta médica.

Kuantta Digital promove primeira 
transmissão remota de 2021

A Kuantta Consultoria 
inicia o ciclo dos encon-
tros online com o tema 
“Como transformar metas 
em resultados”, que acon-
tece no dia nesta quinta-
feira (21), às 19 horas e 
conta com a participação 
da Janete Klepacz, da 4 Le-
aders e do Paulo Affonso, 
da Icatu Seguros. Durante 
o bate-papo, os convida-
dos vão detalhar o futuro 
do mercado de seguros e 
que tipo de profissional te-
remos na nova era. 

Para o fundador da 
Kuantta, Arley Boullosa, 
falar sobre a transforma-
ção das metas em resulta-
dos é fundamental, devido 
ao cenário da economia, 
que permanece delicado.

“É um momento muito 
importante para os corre-
tores de seguros no Brasil. 
Apesar de termos virado o 
ano em um cenário de pan-
demia e termos tido pouca 
alteração no cenário macro, 
é fundamental nós estrutu-
rarmos para 2021. E para 

isso, estou trazendo duas 
feras que irão dar muitas 
dicas sobre as mudanças 
do nosso mercado, o que é 
necessário para ser o profis-
sional da nova era e a evolu-
ção do consumidor, que foi 
acelerada pelo isolamento 
social e maior utilização do 
e-commerce. Vamos come-
çar nosso ano com um tema 
muito relevante que é ‘Co-
mo transformar metas em 
resultados’. Tenho certeza 
que será muito produtivo”, 
explicou.

A live é realizada pela 
Kuantta Digital e pelo 
novo canal de streaming 
que será lançado em bre-
ve, SegFlix. E tem o apoio 
da Resolve Sinistro, da 4 
Leaders, do MeetSeg e do 
Portal Panorama Seguro. 
O evento será transmitido 
no Facebook e no canal 
do YouTube da Kuant-
ta Digital https://www.
youtube.com/channel/
UCA_C3Qw1MOihmfD-
seRvbrSg.

Quali entrega prêmios aos corretores  
sorteados no TMJ Live Fest

A Quali, administrado-
ra de planos de saúde co-
letivos, entregou naúltima 
sexta-feira (15), no estú-
dio da Rádio Qualiplay, no 
Centro do Rio deJaneiro, 
as chaves dos dois carros 
0 km aos corretores sor-
teados no TMJ LiveFest, 
maior evento online do 
mercado de corretagem, 
realizado em dezembro.Os 

corretores contemplados 
foram: Jorge Machado, 
da Nova Gol Corretora, 
doRio de Janeiro, que ga-
nhou um Jeep Renegade, 
e Cléa Conceição, da JC 
LuzCorretora, de Niterói, 
que recebeu as chaves do 
seu Chevrolet Onix.“No 
momento do sorteio esta-
va todo mundo em casa, 
foi a maior festa quandofui 

anunciado. Estava empol-
gado e ainda mais vidrado 
no evento da Quali nahora 
do sorteio”, celebra Jorge 
Machado. Para o corre-
tor, que se dedicou100% à 
Quali de julho a dezembro, 
foi emocionante ter esse 
reconhecimento.

“O suporte que a Com-
panhia nos dá é único e 
incomparável. Fico muito 

felizcom essa parceria!”, 
finaliza.“Eu imaginava que 
era uma possibilidade dis-
tante ganhar o carro. 

Sabia queteriam prê-
mios e até que poderia ser 
a felizarda, mas não pensa-
va que seriaganhando um 
carro. Superou muito as 
minhas expectativas e foi 
emocionante!”,afirma Cléa 
Conceição. 

Setor Segurador continua 
em linha com recuperação 
gradual da economia

De acordo com a Con-
federação Nacional das 
Seguradoras (CNseg), nos 
primeiros meses do choque 
econômico da pandemia da 
Covid-19, a estreita relação 
da atividade econômica 
com desempenho do setor 
segurador que já era conhe-
cida, se tornou ainda mais 
evidente.

Excluindo Saúde, Dpvat 
e Produtos de Acumula-

ção, que têm apresentado 
muita volatilidade, os da-
dos mais recentes apon-
tam para uma recuperação 
mais rápida e intensa do 
setor segurador do que o 
restante da economia. Na 
avaliação da CNseg, nem a 
desaceleração na margem 
do IBC-Br parece ter pro-
vocado efeitos significati-
vos sobre os produtos de 
risco do setor:

Dpvat: Procedimentos 
para pagamento de 
idenizações 

Conforme decidido em 
Assembleia Extraordinária 
no dia 24 de novembro de 
2020, com o fim do Con-
sórcio Dpvat, a Seguradora 
Líder foi designada a admi-
nistrar o run-off  dos ati-
vos, passivos e negócios do 
Consórcio e Seguro Dpvat 
realizados até 31 de dezem-
bro de 2020. Ou seja, isso 
significa que toda e qual-
quer vítima de acidente de 
trânsito ocorrido em terri-
tório nacional até esta data 
segue amparada pela Segu-
radora Líder no que tange 
às indenizações do Seguro 
Dpvat.

Com a documentação 
necessária em mãos e o 
formulário de pedido do 
seguro, a vítima, o benefi-
ciário ou seu representan-
te legal pode dar entrada 
no pedido de indenização 
pelo Aplicativo Seguro 
Dpvat, disponível para iOS 
e Android; pela Central de 
Atendimento Telefônico 
(nos telefones 4020-1596 
para capitais e Regiões Me-
tropolitanas e 0800 022 12 
04 para outras regiões, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 20h, exceto feriados 
nacionais);ou em um dos 
diversos pontos físicos de 
atendimento espalhados 
pelo Brasil.

Ao dar entrada, a vítima 
ou o beneficiário recebe-
rá um número de registro 
que é chamado de sinis-
tro. Com este número em 
mãos, é possível acom-
panhar o andamento do 
processo diretamente pe-
lo WhatsApp (21) 96781-
3444 ou pelo chat. Nestes 
canais, é possível, também, 
tirar dúvidas sobre o segu-
ro. Com a documentação 
completa e correta, a aná-
lise do pedido é realizada 
em até 30 dias e, quando 
devido, o pagamento é fei-
to na conta - corrente ou 
poupança - informada pela 
vítima ou pelo beneficiário 
no momento do pedido de 
indenização.

Reconhecido como um 
relevante instrumento de 
proteção social dos mais 
de 211 milhões de brasilei-
ros, o Seguro Dpvat ofe-
rece cobertura abrangente 
para todas as vítimas de 
acidentes de trânsito regis-
trados em território nacio-
nal. Dados estatísticos da 
Líder apontam que, entre 
2011 e 2020, mais de 4,7 
milhões de pessoas foram 
beneficiadas com o segu-
ro. Tais números contem-
plaram, principalmente, 
jovens na faixa dos 18 a 34 
anos.
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Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam:

Produção: Apoio: Consultoria:

Versão Latino-Americana

Janeiro 2021

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Ultrapar estaria à frente  
da ‘corrida’ pela Refap
A notícia ainda não 

está confirmada, 
mas fontes ouvidas 

pela Reuters disseram que o 
Grupo Ultrapar apresentou 
à Petrobras a maior oferta 
pela Refinaria Alberto Pas-
qualini (Refap), localizada 
no Rio Grande do Sul, e 
que estaria à frente nas con-
versas para aquisição do 
ativo. Petrobras e Ultra não 
comentaram a afirmação.

A meta do governo é aca-
bar com o quase monopólio 
da Petrobras no refino, abrin-
do um dos maiores mercados 
de combustíveis do mundo a 
investidores privados, com a 
venda de oito refinarias. Atu-
almente, a Petrobras negocia 
cinco delas com empresas 
que apresentaram as maiores 
ofertas.

A Petrobras tenta nego-
ciar com a Ultrapar uma 
melhora na oferta antes de 
decidir se fecha negocia-
ções exclusivas, disseram 
as fontes. Ofertas abaixo 
da faixa de preço estimada 
inicialmente pela estatal le-
varam a companhia a não 
cumprir sua meta interna de 
anunciar vendas até o final 
de 2020.

A Raízen, joint-venture 
formada por Shell e Cosan, 
também apresentou uma 
proposta pela Refap, de acor-
do com duas das fontes. Uma 
segunda rodada de ofertas 
não está descartada, disseram 
elas. A Raízen também não 
comentou o assunto.

O conglomerado indiano 
Essar Group, que foi classi-
ficado para a fase vinculan-
te, deixou a disputa pelo ati-
vo, acrescentaram as fontes. 
Ultrapar e Raízen também 
fizeram ofertas pela Refi-
naria Presidente Getúlio 
Vargas (Repar), que abas-
tece Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo e Mato Grosso. 
A Petrobras hesitou em de-
clarar uma oferta vencedora 
porque considera os preços 
baixos demais, segundo as 
três pessoas.

Refap e Repar estão lo-
calizadas na região Sul e 
possuem uma capacidade 
de produção de 200 mil 
barris por dia cada, ou cer-
ca de 18% da capacidade 
do país. Regras antitruste 
impedem a Petrobras de 
vender as unidades de uma 
mesma região para a mes-
ma empresa.

Novo plano de previdência 
A Petrobras, em conti-

nuidade ao comunicado di-
vulgado em 1 de outubro de 
2020, informa que o Conse-
lho Deliberativo da Petros e 
o Conselho de Administra-
ção da companhia aprova-
ram nova versão da docu-
mentação para abertura do 
Plano Petros 3 (PP-3) e pro-
cesso de migração, após a 
conclusão, pela Petros, dos 
ajustes solicitados pela Su-
perintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
(Previc).

O processo seguirá para 
aprovação da Secretaria de 
Coordenação e Governan-
ça das Empresas Estatais 
(SEST) e aprovação final 
pela Previc. A expectativa 

de aprovação pelos órgãos 
fiscalizadores é até fevereiro 
de 2021. Já o início de ope-
racionalização está previsto 
para o 2º trimestre de 2021, 
uma vez que o novo plano 
também passará por um 
estudo de viabilidade técni-
ca e administrativa, que só 
poderá ser concluído após a 
definição da massa de par-
ticipantes que terá optado 
pelo PP-3.

O PP-3 será uma opção 
previdenciária exclusiva 
para migração voluntária e 
pontual dos participantes e 
assistidos dos planos Petros 
do Sistema Petrobras Re-
pactuados e Não Repactua-
dos (PPSP-R e PPSP-NR), 
ambos pós-70.

Além disso, a Petrobras 
está em negociações ex-
clusivas com o Mubadala 
Investment, de Abu Dha-
bi, para venda da Refinaria 
Landulpho Alves (Rlam), 
na Bahia. Essas conversas, 
em estágio mais avanço, po-
dem resultar em um acordo 
já neste mês, afirmaram du-
as das fontes.

Outras vendas

A Petrobras ainda ne-
gocia as vendas das refina-
rias Isaac Sabbá (Reman, 
em Manaus), Lubnor e 
Six, disse uma das pessoas, 
acrescentando que não foi 
estabelecida qualquer exclu-
sividade, o que permite no-
vas ofertas.

Empresas podem sugerir 
áreas de exploração e 
produção de petróleo e gás 

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) pu-
blicou nesta terça-feira a 
resolução nº 837/2021, que 
regulamenta a nominação 
de área por agentes econô-
micos. Por esse processo, 
as empresas podem sugerir 
áreas de exploração e pro-
dução de petróleo e gás de 
seu interesse, para estudo 
da ANP, a fim de incluí-las 
futuramente em uma roda-
da de licitação ou na Oferta 
Permanente.

A iniciativa visa regula-
mentar e estimular a nomi-
nação de áreas pelos agen-
tes da indústria. O novo 
regulamento da ANP atu-
aliza, simplifica e dá maior 
visibilidade e instituciona-
lização ao processo, para 
atrair a participação de um 
número maior de agentes.

Até a publicação da re-

solução, o processo de 
nominação de áreas esta-
va disponível como “Ins-
trução para Nominação 
de Áreas”, uma orienta-
ção publicada no site das 
Rodadas de Licitações da 
ANP. “O novo ato nor-
mativo atende às diretrizes 
da Política de Exploração 
e Produção de Petróleo 
e Gás Natural do Conse-
lho Nacional de Política 
Energética (CNPE), que, 
nos artigos 1°, §1°, VIII 
c/c 3°, I, ‘a’, da Resolução 
CNPE n° 17/2017, res-
saltam a importância do 
incentivo à nominação de 
áreas pelos agentes eco-
nômicos, visando atrair 
investimentos e ampliar os 
estudos geológicos e geo-
físicos nas bacias sedimen-
tares brasileiras”, explicou 
a agência reguladora.
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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, 15 de Janeiro de 2021.

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$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
(Em milhares de reais - R$)

Notas 
explicativas

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 
explicativas

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

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
Capital social 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 
explica- 

tivas

Controladora Consolidado

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$) - Reapresentado 25.e 0,08 (0,11) 0,06 0,08 (0,11) 0,06
Lucro (prejuízo) líquido diluído por ação 
(R$)  - Reapresentado 25.e 0,08 (0,11) 0,06 0,08 (0,11) 0,06

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.

Notas 
explica-

tivas

Capi-
tal 

social

Reser-
va de 

capital 
de ágio

Reserva de 
lucros Lucros 

acumu-
lados

Ajuste de  
avalia-

ção patri-
monial Total

Le-
gal

Investi-
mento

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 27.355 83.589 980 34.829 - 2.846 149.599
Aumento de capital com destinação de reserva

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

explicativas
Controladora Consolidado

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.

Notas 
explica-

tivas

Controladora Consolidado

2019 2018 2017 2019 2018 2017
Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Reapre-
sentado

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
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 partesrelacionadas 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.

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, execução 
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 derramamento 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 Com-
panhias. 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 operacionais aplicáveis. 
Alterações de participações societárias e novas investidas. Em 5 de janeiro de 2018, a Companhia adquiriu a participação inte-
gral 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 Nether-
lands 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 Gardline Marine Sciences S.A. Foi alterada sua 
razão social para OceanPact Geociências Ltda. e transformada em sociedade limitada unipessoal (vide item “a” da nota expli-
cativa nº 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 consoli-
dado. 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 suficientes 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 exercício 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, respectiva-
mente. A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio, o histórico de lucratividade e as pers-
pectivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas demonstrações financeiras, que consideram a con-
tinuidade 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 interpretações 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 interpretações 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 Accounting Standards Board (IASB). Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da 
Orientação Técnica 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 
correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram 
aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Companhia em 15 de janeiro de 2021. 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 mensura-
ção, 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 men-
suração. 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 Administra-
ção não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significativa sobre a continuidade da Com-
panhia. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 2.3. Reapresentação das demonstrações financei-
ras. 2.3.a. 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 atualizar os eventos subsequentes referentes ao 
desmembramento das ações da Companhia e às obrigações não pecuniárias das debêntures, e para apresentar a demonstra-
ção de valor adicionado, informações por segmentos e para o aprimoramento de certas divulgações nas notas explicativas, 
relativas, 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 
(incluindo o resultado por ação) 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 abrangen-
te 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 
Reclassi-
ficações

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 capital 
próprio a pagar (f) - 13.519 13.519 7.795 - 7.795 7.795 - 7.795
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 6.509 - - 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$) (g) 1,76 (1,68) 0,08 (2,86) (2,75) (0,11) 1,49 (1,43) 0,06
Lucro (prejuízo) líquido diluído
 por ação (R$) (g) 1,76 (1,68) 0,08 (2,86) (2,75) (0,11) 1,49 (1,43) 0,06

Controladora
2019 2018 2017

Demonstração do Resultado
  Abrangente 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 (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
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



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

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$) (f) 1,76 (1,68) 0,08 (2,86) (2,75) (0,11) 1,49 (1,43) 0,06
Lucro (prejuízo) líquido
 diluído por ação (R$) (f) 1,76 (1,68) 0,08 (2,86) (2,75) (0,11) 1,49 (1,43) 0,06
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 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

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 Atividades
 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 dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão descritas a seguir: (a) Ajustes decorrentes do reconhecimento do ganho 
na remensuração de investimento 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 nº 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 remensuração 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 na-
tureza 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 
operacionais, 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; e (b) desmembramento das ações divulgado na nota explicativa n° 35, que impactou o denominador, am-
bos no 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.b. Conforme divulgado na 
nota explicativa nº 35, a Companhia, após a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referen-
tes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, recebeu aprovação formal dos bancos, onde estes renunciaram ao 
direito de declarar o vencimento antecipado dos saldos devidos pela Companhia, embora determinadas obrigações não 
pecuniárias das debêntures tenham sido cumpridas fora do prazo determinado inicialmente. 2.3. Bases de consolidação 
e investimento em controladas. As demonstrações financeiras consolidadas compreendem 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 in-
cluídos 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 exer-
ce 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, decor-
rentes 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 controladas, 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 participação 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 con-
junto indireto 26% 24%

controle con-
junto indireto 26% 24%

controle con-
junto 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 consór-
cio com a Foz do Brasil S.A. (“Foz”), com o objetivo de prestar serviços de operação e manutenção básica de embarcações 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 documentos 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 encerramento do contrato com o cliente, que ocorreu no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017. 2.5. 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 
reconhecidas 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 moe-
da 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 alienação 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 mensu-
rados 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
2.6. Principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas, estão apresen-
tadas a seguir. a) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos 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 conversibilidade imediata em um montante 
conhecido de caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, 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 1º de janeiro de 2018, a receita de serviços passou a ser mensurada com base 
no valor justo da contraprestação que a Companhia espera receber em um contrato com o cliente, excluindo descontos, abati-
mentos e tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento em que transfere o controle do produto ou presta o ser-
viço 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 
esperado para prestação do serviço decorrido no final do período de relatório é uma medida apropriada do progresso com relação 
ao total cumprimento dessas obrigações de desempenho de acordo com o CPC 47 – Receita de contrato com cliente, equivalen-
te 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 mensu-
rada de forma confiável. A Companhia e suas controladas avaliavam as transações de receita de acordo com os critérios especí-
ficos para determinar se estava atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que estava atuando como principal em to-
dos os seus contratos de receita vigentes naqueles exercícios. c) Contas a receber. As contas a receber são registradas pelo valor 
dos serviços prestados, incluindo 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 – Instrumen-
tos financeiros, 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 econô-
micos 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 Compa-
nhia 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 determinados 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 demonstrados ao custo, dedu-
zidos 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 correspon-
dente ativo, qual for o menor. Se o arrendamento transferir a titularidade 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 imobili-
zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no re-
sultado. 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 indefinida adqui-
ridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas (vide item “p” 
desta nota explicativa). Os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios e reconhecidos 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 combinação de negócios são registrados ao custo, deduzidos da 
amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ativos intangíveis adquiridos. separada-
mente. 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 resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas 
líquidas da alienação e o valor contábil 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 com-
binação 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 
controle 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 técnicos específicos para estes temas. O ágio 
é mensurado como o excesso da soma da contraprestação transferida, do valor das participações minoritárias na entidade adqui-
rida 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 identificáveis na data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação transfe-
rida, do valor das participações minoritárias 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 vanta-
josa. Quando a contraprestação 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 inclu-
ída 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), relacionadas a fatos e circunstâncias existen-
tes na data de aquisição. A contabilização subsequente das variações no valor justo da contraprestação contingente não classifi-
cadas como ajustes do período de mensuração depende da forma de classificação da contraprestação contingente. A contrapres-
tação contingente classificada como patrimônio líquido não é remensurada nas datas de relatórios subsequentes e sua 
correspondente liquidação é contabilizada no patrimônio líquido. 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 en-
tidade (incluindo operações conjuntas) adquirida é remensurada ao seu valor justo na data de aquisição e o correspondente ga-
nho ou perda, se houver, é reconhecido no resultado. Os valores das participações na entidade adquirida antes da data de aqui-
sição, 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 negó-
cios estiver incompleta no encerramento do período no qual essa combinação ocorreu, o Grupo registra os valores provisórios 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 relacionadas a fatos e circunstâncias 
existentes na data de aquisição, os quais, se conhecidos, teriam afetado os valores reconhecidos 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 gera-
doras 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 redução ao valor recuperável ou, com maior frequência quando houver indicação de que 
a unidade poderá apresentar redução 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 
perdas por redução ao valor recuperável do ágio são reconhecidas no período subsequente. Na alienação da unidade geradora 
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 vinculação 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 consequência de um evento passado, seja provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a 
obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a melhor esti-
mativa da compensação necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e 
as incertezas relativos à obrigação. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado. 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 desconto, 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 circunstâncias ou quando a obrigação for liquidada. Passivos contingen-
tes 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 contingente e seu reconhecimen-
to 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 disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as de-
cisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas constantemente 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 
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decisões de tribunais. A Companhia e suas controladas reconhecem, ainda, provisões 
referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes sobre essas remunera-
ções, 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 mé-
todo de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resul-
tado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortiza-
ção 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 ele-
gíveis para capitalização. l) Arrendamentos. 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, elimi-
nando a distinção entre arrendamentos operacionais e financeiros, resultando na 
contabilização da maioria dos contratos de arrendamento nos balanços das arrenda-
tárias. 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 pronunciamen-
to a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando o método retrospectivo modificado. 
Portanto, a Companhia não está reapresentando as informações comparativas. A 
Companhia realizou a avaliação para os contratos iniciados em ou após 1º de janeiro 
de 2019, e identificou os ativos e seus contratos, essa avaliação foi dividida em dois 
estágios, sendo: • Identificação dos contratos e análise. • Efeitos nas demonstrações 
contábeis com a adoção da norma. Na data de início é reconhecido o direito de uso e 
o passivo de arrendamento, a Companhia mensura seu passivo ao valor presente dos 
pagamentos 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 econômico do país, moe-
da, prazo e a data de início do contrato. Se ocorrer alguma alteração do fluxo de caixa 
esperado no contrato, o passivo é prontamente remensurado. Somente será revisada 
a taxa de desconto caso um novo contrato for realizado. A Companhia e sus controla-
das amortizam o ativo de direito de uso pelo método linear, pelo prazo do arrendamen-
to. A Companhia e suas controladas usaram o expediente prático disponível na transi-
ção para o CPC 06 (R2), equivalente ao IFRS 16, para não reavaliar se um contrato é 
ou contém um arrendamento. 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. Adicional-
mente, conforme permitido pelo novo pronunciamentos em questão, a Companhia e 
suas controladas não aplicaram os requerimentos no CPC 06 (R2) para arrendamen-
tos 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), equivalente ao IFRS 16. Para maiores deta-
lhes sobre os efeitos da adoção inicial deste 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 arren-
damentos entre operacional e financeiro, com base na avaliação de transferência 
substancial de riscos e benefícios para a contraparte, sendo que os arrendamentos 
operacionais eram contabilizados como despesa no resultado do exercício, quando 
incorridos, enquanto que os arrendamentos financeiros eram contabilizados no ativo 
imobilizado da Companhia e suas controladas, tendo como contrapartida o reconhe-
cimento 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 contratuais 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 passi-
vos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo 
por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou 
passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado 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 classificação. 
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das caracte-
rísticas dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo 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 financia-
mento significativo ou para as quais a Companhia e suas controladas tenham aplica-
do o expediente prático, a Companhia e suas controladas inicialmente mensuram um 
ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um 
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a rece-
ber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo, ou 
para as quais a Companhia e suas controladas tenham aplicado o expediente prático, 
são mensuradas 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 caixa 
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido 
como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executa-
da em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia e suas controladas 
para administrar ativos financeiros se refere a como gerencia seus ativos financeiros 
para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa re-
sultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, 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 estabelecido 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 
Companhia e suas controladas, em duas categorias: • Ativos financeiros ao custo 
amortizado. • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia e 
suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as 
seguintes condições forem atendidas: (i) o ativo financeiro for mantido dentro de mo-
delo 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 ori-
gem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pa-
gamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financei-
ros ao custo amortizado são subsequentemente 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 redu-
ção ao valor recuperável. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado com-
preendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designa-
dos no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros 
a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda ou re-
compra no curto prazo. Derivativos, inclusive derivativos embutidos separados, tam-
bém são classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam designa-
dos como instrumentos de hedge eficazes. A Companhia e suas controladas não 
possuem instrumentos financeiros derivativos, nem contabilidade de “hedge”. Ativos 
financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do prin-
cipal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, in-
dependentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios para os instru-
mentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívi-
da podem ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento 
inicial se isso eliminar, ou reduzir significativamente, um descasamento contábil. Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço 
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na 
demonstração 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 integralmente 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 repasse, 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 envolvimen-
to 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 obriga-
ções retidos pela Companhia e suas controladas. O envolvimento contínuo sob a for-
ma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor 
do ativo; e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser 
obrigada a restituir (valor da garantia). Redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros. A Companhia e suas controladas reconhecem uma provisão para perdas de 
crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo 
por meio do resultado. 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 outras melhorias 
de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As perdas de crédito espera-
das são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições 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 espera-
da 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 exposi-
ção, independentemente do momento da inadimplência. Passivos financeiros. Todos 
os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou me-
nos, 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 finan-
ceiro. Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classifica-
dos, pela Companhia e suas controladas, em duas categorias: • 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 financeiros designados no reconhecimento inicial ao va-
lor justo por meio do resultado. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são 
reconhecidos na demonstração do resultado. Após o reconhecimento inicial, emprés-
timos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efeti-
va. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixa-
dos, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amor-
tizado 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 amorti-
zação pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na 
demonstração do resultado. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob 
o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada 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 substancialmente modificados, tal troca ou modificação deixa 
de reconhecida no passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferen-
ça nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 
Compensação de instrumentos financeiros. Os ativos financeiros e passivos financei-

ros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial consoli-
dado 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 pre-
conizado 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 vigente 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 recebi-
dos como atividade de investimento, conforme permitido pelo CPC 03 (R2) – Demons-
tração dos fluxos de caixa, equivalente ao IAS 7. p) Demonstração do Valor Adiciona-
do (“DVA”). Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela 
Companhia e suas controladas, e sua distribuição durante determinado período e é 
apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de 
suas demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às de-
monstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nem 
obrigatória conforme as IFRSs. A DVA foi preparada com base em informações obti-
das 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 
controladas, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tribu-
tos 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 ativos e a deprecia-
ção e amortização) e pelo valor adicionado recebido de terceiros (participação nos 
lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto, recei-
tas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da 
riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de 
terceiros e remuneração de capitais próprios. q) Redução ao valor recuperável de 
ativos não financeiros. A Administração 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 dete-
rioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, o 
montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante 
dessa perda, se houver. Quando o ativo não gera fluxos de caixa separadamente dos 
outros ativos, a Companhia e suas controladas calculam o valor recuperável da unida-
de 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 razoável e consistente possa ser identifi-
cada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são submetidos ao teste de redução 
ao valor recuperável no mínimo anualmente 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 con-
tábil, 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 subse-
quentemente, 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 reco-
nhecida 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 operacional 
como uma unidade geradora de caixa. Nos exercícios apresentados não houve ne-
nhuma constituição nem reversão de provisão para perda por redução ao valor recu-
perável. r) Resultado por ação. O resultado por ação básico é calculado 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 apresentados, 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 correntes 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 passivos fis-
cais correntes da Companhia e suas controladas são calculados com base em alíquo-
tas fiscais promulgadas ou substancialmente promulgadas no final do período de re-
latório. 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 melhor 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 di-
feridos. O imposto diferido é o imposto devido ou a recuperar sobre as diferenças entre 
o valor contábil de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e as correspon-
dentes bases de cálculo usadas na apuração do lucro real e é contabilizado pelo mé-
todo do passivo. Os passivos fiscais diferidos são geralmente reconhecidos sobre 
todas as diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais diferidos são reconheci-
dos quando for provável que a Companhia e suas controladas apresentarão lucro tri-
butável em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis pos-
sam ser utilizadas. Passivos fiscais diferidos não são reconhecidos se a diferença 
temporária for resultante do reconhecimento inicial de ágio. Os passivos fiscais diferi-
dos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis associadas a inves-
timentos em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, 
exceto quando a Companhia e suas controladas forem capazes de controlar a rever-
são das diferenças temporárias e quando for provável que essa reversão não irá 
ocorrer em um futuro previsível. Os ativos fiscais diferidos originados de diferenças 
temporárias dedutíveis relacionadas a tais investimentos e participações somente são 
reconhecidos 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 diferi-
dos é revisado no fim de cada período de relatório e reduzido quando não for mais 
provável que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir a recupe-
ração 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 subs-
tancialmente 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 exequí-
vel de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e 
quando os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam com os impostos inciden-
tes pela mesma autoridade tributável onde há intenção de liquidar os impostos corren-
tes 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 diferi-
dos são reconhecidos no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados a 
itens registrados em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio lí-
quido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em 
outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamen-
te. Quando os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização inicial de uma 
combinação de negócios, o efeito fiscal é considerado na contabilização da combina-
ção de negócios. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significa-
tivas. 3.1. Julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras requer que a 
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valo-
res apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações 
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. Vidas úteis dos bens do ativo imobilizado. A Com-
panhia e suas controladas revisam as vidas úteis estimadas dos bens do ativo imobi-
lizado e intangível anualmente no final de cada exercício. Durante o exercício corren-
te, como resultado desta avaliação, a Administração estabeleceu que as vidas úteis 
dos seus bens imobilizados se mantiveram inalteradas quando comparadas com 
aquelas adotadas nos exercícios comparativos. 3.2.2. Tributos. Existem incertezas 
com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época 
de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas controladas constituem provi-
sões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequ-
ências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em 
que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência 
de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributá-
rios pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de 
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das 
condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e suas controladas. Adicio-
nalmente, impostos a recuperar são reconhecidos à medida que a Companhia e suas 
controladas possuem expectativa de realização de tais saldos, seja por compensação 
com outros tributos, seja por pedido de restituição. 3.2.3. Provisões para riscos tribu-
tários, cíveis e trabalhistas. A Companhia e suas controladas reconhecem provisão 
para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da proba-
bilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das Leis, 
as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais, e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstân-
cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou ex-
posições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribu-
nais. 3.2.4. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e 
passivos financeiros apresentados 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 na-
queles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, 
um determinado 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 mensuração de ativos financeiros 
depende dos resultados do teste de “apenas pagamentos 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 geren-
ciados em conjunto para atingir um objetivo de negócios específico. Essa avaliação 
inclui julgamento que reflete 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 ou-
tros resultados abrangentes baixados antes do seu vencimento para entender o moti-
vo 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 financeiros remanescentes são manti-

dos continua adequado e, se não for adequado, se houve alguma mudança no mode-
lo 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 re-
dução ao valor recuperável 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 custos 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 si-
milares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cál-
culo 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 reor-
ganização com as quais a Companhia e suas controladas ainda não tenham se com-
prometido 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 recebimen-
tos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapo-
lação. 3.2.7. Cálculo da provisão para perdas. Ao mensurar as perdas de crédito es-
peradas, 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 
inadimplência 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 espe-
raria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e as melhorias 
de crédito totais. A probabilidade de inadimplência é um dado importante para a men-
suração da perda de crédito esperada. A probabilidade de inadimplência é uma esti-
mativa 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 impacta a perda de crédito esperada. Ao 
avaliar se o risco de crédito de um ativo aumentou significativamente, a Companhia e 
suas controladas levam em consideração informações acerca do futuro qualitativas e 
quantitativas razoáveis e comprováveis. 3.2.8. Mensurações do valor justo e proces-
sos de avaliação. Alguns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas 
podem ser mensurados pelo valor justo para fins de elaboração das demonstrações 
financeiras. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, são usados dados obser-
váveis do mercado na medida em que estejam disponíveis. Quando não há informa-
ções de Nível 1 disponíveis, outras técnicas de avaliação são utilizadas e informações 
adequadas ao modelo. Os ativos adquiridos líquidos dos passivos assumidos em 
combinações de negócio têm seus valores justos mensurados na data da aquisição. 
Determinadas premissas são adotadas pelos avaliadores para determinação de tais 
valores justos. A contraprestação contingente em combinações de negócios e ativos 
financeiros não derivativos mantidos para negociação são particularmente sensíveis 
a mudanças em um ou mais dados observáveis considerados razoavelmente possí-
veis no próximo exercício. 3.2.9. Mensurações das taxas de desconto de arrendamen-
tos. As taxas de desconto aplicadas na mensuração dos direitos de uso e passivos de 
arrendamento foram definidas pela Companhia e suas controladas considerando as 
taxas incrementais, uma vez que os contratos firmados não possuem a informação da 
taxa implícita. Para determinação das taxas incrementais, utilizadas como taxas de 
desconto, a Companhia e suas controladas utilizaram informações dos contratos de 
arrendamento, e adotaram premissas, tais como a estrutura de capital do Grupo e o 
risco do ambiente econômico do país. 4. Adoção de Pronunciamentos e Interpre-
tações do IFRS (Novos e Revisados). Foi emitida em janeiro de 2016 o CPC 06 
(R1), equivalente à norma internacional IAS 17. O CPC 06 (R2) estabelece os princí-
pios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações 
de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arren-
damentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização 
de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isen-
ções 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 ar-
rendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (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 direito de uso. Os arrendatários também de-
verão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos 
(por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos paga-
mentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa 
usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o va-
lor 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 janei-
ro 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 retros-
pectivo 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 pesso-
ais, impressoras, copiadoras, etc.).

Controladora Consolidado

Divul- 
gado 

31/12/18
Ajustes 
IFRS 16

Saldos  
após  

ajustes 
01/01/19

Divul- 
gado 

31/12/18
Ajustes 
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 explicati-
va nº 15. (2) Registrado na rubrica de “Passivo de arrendamento”. Para mais detalhes, 
vide nota explicativa nº 21. Além das alterações no CPC 06(R2) – Arrendamentos, 
equivalente ao IFRS 16 – Leases, acima mencionado, outras normas novas e re-
visadas passaram a ser aplicáveis no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
A Companhia adotou uma série de alterações às Normas e Interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo International Accounting Standar-
ds 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 apresentadas as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicá-
veis 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 - Ins-
trumentos financeiros (equivalente ao IAS 19): Alteração, Redução ou Liquidação de 
Plano de Benefícios aos Empregados • ICPC 22 - Incertezas sobre 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 e revisadas aplicáveis para 
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. As seguintes normas novas 
e revisadas foram adotadas pela Companhia e suas controladas a partir de 1º de 
janeiro de 2018: • CPC 48 – Instrumentos financeiros, equivalente à IFRS 9. • CPC 47 
– Receita de contratos com clientes, 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 Compa-
nhia e suas controladas das normas novas e revisadas, em 1º de janeiro de 2018, não 
tiveram 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 revisadas 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 In-
vestidor e sua Coligada 
ou “Joint Venture”

Postergada 
indefinidamente

Não é esperado que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevan-
te 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 Certifi-
cados de Depósitos Bancários - CDB pós-fixados), com compromisso de recompra 
(instituição financeira tem o compromisso de recomprar a aplicação financeira da 
Companhia e controladas, caso a Companhia e controladas manifestem tal inten-
ção). 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
Não 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 de-
zembro de 2017, se refere ao valor destinado para pagamento da aquisição do in-
vestimento 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 certi-
ficados de depósito bancário (CDB), com rendimentos atrelados 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 Projetos - FINEP. Os títulos e valores mobiliá-
rios 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 mantidas 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 correspondente a no mínimo três meses da dívida mensal, de acordo com o 
contrato firmado com o BNDES referente ao financiamento das embarcações. As 
aplicações estão registradas no ativo não circulante do consolidado, representam 
operações compromissadas, com rendimentos atrelados ao CDI, que são pronta-
mente 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%). 
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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 explicativa nº 
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 futura, em 
31 de dezembro de 2019, no valor de R$871 (R$719 em 31 de dezembro de 2018 
e R$361 em 31 de dezembro de 2017), constituído substancialmente 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 repre-
sentam 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 se-
guir 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 relevan-
tes 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 Serviços 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. - Pe-
trobras (representa 35% do saldo em 31 de dezembro 2017), OGX 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 dezem-
bro de 2019 (R$162 em 31 de dezembro de 2018 e zero em 31 de dezembro 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 regime 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 conti-
nuou efetuando o recolhimento dessa contribuição com base em efeito suspensivo 
solicitado pelo sindicato das empresas de navegação e concedido pelo órgão com-
petente. 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 discutindo 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 depositados 
judicialmente relacionados a processos trabalhistas em andamento em que a Com-
panhia é ré, e relacionados a pagamentos de ISS através de depósito judicial, decor-
rente de ações movidas pela Companhia com o cliente Repsol Sinopec Brasil S.A e 
Samarco Mineração S.A., referente ao município de incidência do ISS. Os mesmos 
montantes estão reconhecidos no passivo, na rubrica ISS a pagar. O saldo consolida-
do 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 referente a discussão com Município de Diadema, em rela-
ção a incidência do ISS (R$356 em 31 de dezembro de 2019, R$356 em 31 de dezem-
bro 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 CO-
FINS, no valor de R$368 (controladora) e R$424 (consolidado), referente ao reco-
nhecimento dos referidos impostos sobre a amortização e juros dos arrendamentos 
(zero em 31 de dezembro de 2018 e de 2017). O imposto de renda e contribuição so-
cial 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 nº 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 cambial tributada 
pelo regime caixa, apurada na controlada OceanPact Navegação, saldo de prejuí-
zos 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 diferimen-
to 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 Receita Federal do Brasil, obteve resposta positiva quanto ao ques-
tionamento da aplicabilidade de depreciação fiscal acelerada em razão da utilização 

de ativo imobilizado em período superior a um turno de trabalho, motivo pelo qual 
passou, a partir de maio de 2019, a depreciar de forma acelerada duas embarca-
ções 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
Contro- 

ladora
Conso- 
lidado

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 nº 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 nº 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 despe-
sas com seguros que são apropriadas ao resultado com base no regime 
de competência. (**) Saldo a receber em 31 de dezembro de 2017 referen-
te reembolso de indenização relacionada um processo decorrente de aci-
dente de trabalho com óbito de um funcionário da Companhia, cuja inde-
nização foi recebida da seguradora durante o exercício de 2018. A parcela 
classificada no ativo não circulante refere-se, principalmente, a retenções 
realizadas por clientes, que a Companhia espera realizar após doze meses, 
com base nas condições e prazos contratuais. Os termos definidos em deter-
minados contratos com clientes estabelecem que uma parte do valor fatura-
do referente a serviços prestados é retido por estes como uma medida pro-
tetiva para eventuais questionamentos e, após um período a depender dos 
prazos contratuais, tais valores são efetivamente recebidos pela Companhia.  
13. Empréstimos a Terceiros. A Companhia, em 11 de junho de 2018, conce-
deu 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 
nº 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  investimento /  

Aporte de capital
Ágio - 

rentabilidade futura
Ganho na remensuração  

de investimento
Ajuste de 

conversão
Equivalência 

patrimonial
Dividen-

dos (*) 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

31/12/2018 2018

Investidas

Ativo  
circu-
lante

Ativo não  
circulante

Passivo  
circu-
lante

Passivo 
não  

circulante

Patri-
mônio  
líquido

Receita 
líquida

Lucro/  
(Prejuí-

zo)
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

Investidas

Ativo
circu-
lante

Ativo não 
circu-
lante

Passivo
circu-
lante

Passivo 
não

circulante

Patri-
mônio
líquido

Receita
líquida

Lucro/
(Prejuí-

zo)
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
Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da 
Companhia com os saldos dos investimentos da controladora.

Consolidado

Investidas 31/12/17
Ajuste de  

conversão 
Equivalência  

patrimonial
Divi- 

dendos (*) 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

Remen- 
suração  

a valor 
justo

Aqui- 
sição de 
controle

Ajuste 
de  con-
versão

Equiva- 
lência  
patri- 

monial
Divi- 

dendos 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) 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 explica-
tiva nº 14.2). A apropriação dos juros e encargos capitalizados, referente ao emprés-
timo 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). (b) Informações financeiras resumidas das 
investidas e conciliação com as demonstrações financeiras da Companhia (Contro-
ladora e Consolidado). Os saldos das coligadas, controladas e controladas em con-
junto diretas da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e nos exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão apresentados a seguir.

31/12/2019 2019

Investidas

Ativo  
circu- 
lante

Ativo  
não cir- 
culante

Passi- 
vo 

circu- 
lante

Passi- 
vo não  
circu- 
lante

Patri- 
mônio 
líquido

Receita 
líquida

Lucro/ 
(Pre- 

juízo)
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)

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 - - -
Ágio - - - - - - 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 controladora.
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)
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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)

Em 4 de novembro de 2019
Valores  

contábeis
Ajustes a  

valor justo
Valores 

justos
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 OceanPact 
Geociências, resultou em mais valia dos ativos imobilizados, referente a equipa-
mentos. Esta mais valia será depreciada com base na vida útil remanescente 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 controle 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 líqui-
dos 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 exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, na linha de outras receitas e despesas operacionais. Caso a combinação 
de negócios tivesse ocorrida em 1º de janeiro de 2019, a receita líquida consolida-
da 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 partici-
pação na Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”). A Servmar foi 
fundada em 1986 no Estado de São Paulo, tendo como principais atividades a par-
ticipação no setor de consultoria e engenharia ambiental e principal cliente a Pe-
trobras 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 vende-
dores em 31 de dezembro de 2018 é de R$3.313 e, em 31 de dezembro de 2019 é 
de R$2.233, avaliados aos seus valores justos nessas datas, e reconhecido como 
passivo não circulante na rubrica “Outras obrigações”. A Companhia elaborou lau-
do de avaliação do valor justo líquido, que avaliou os ativos e passivos da investida 
a valor justo na data da aquisição do controle, como demonstrado a seguir. Ativos 
adquiridos e passivos assumidos na data de aquisição - em milhares de reais - R$:

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 Serv-
mar, resultou no reconhecimento de um ágio baseado em rentabilidade futura de 
R$4.637 (vide nota explicativa nº 16), reconhecido junto ao investimento, na data 
da aquisição. Este ágio por rentabilidade futura se justifica pelo contexto de mer-
cado, e avaliação dos contratos em andamento da Servmar. Nas demonstrações 
financeiras individuais o ágio é apresentado junto ao investimento, enquanto nas 
demonstrações financeiras consolidadas, o ágio é apresentado no grupo de intan-
gíveis, de acordo com o que dita o ICPC 09 (R2) - Demonstrações Contábeis In-
dividuais, 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 1º de janeiro de 
2018 e as receitas e resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
desta controlada que impactou as demonstrações 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 significa-
tiva na mesma. O principal motivo para esta aquisição pelo Grupo foi a expansão 
de suas atividades operacionais de apoio logístico e engenharia, seguindo sua es-
tratégia 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):

Controladora

Exercício findo em
 31 de dezembro de 2017

Ocean 
Pact  

Nave- 
gação

Oce-
anPact 

Interna-
tional

Environ 
Pact

Ocean 
Pact  
Geo- 

ciências
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
 31 de dezembro de 2018

OceanPact 
Geociências

O’Brien’s 
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
 31 de dezembro de 2017

OceanPact 
Geociências

O’Brien’s 
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 1º de janeiro de 2019 
a 3 de novembro de 2019, quando foi obtido o controle dessas investidas (vide nota 
explicativa nº 14.2). (c) Informações adicionais sobre determinadas investidas da 
Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, a OceanPact Tecno-
logia 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 integra-
lizado de R$4, R$3 e R$3, respectivamente. A razão social da OceanPact Geoci-
ências 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, apresen-
tado 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 Netherlands 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 in-
tegralizado de R$2.500, não possuindo ativos ou passivos nessa data. Em 31 de 
dezembro de 2019, a OceanPact México possuía capital social subscrito e não inte-
gralizado de R$106 (equivalentes a US$ 26 mil). A Cod Hole é uma investida indireta 
da Companhia, controlada 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 
OceanPact 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 consolidada nas demons-
trações 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 Geociências elaborou laudo de avaliação a valor justo dos ativos líqui-
dos da OML para reconhecimento desta aquisição, que impactou as demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019, conforme apresentado na nota explicativa 14.3). A MMB é uma 
investida 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 International, 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 estratégia 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 pres-
tação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha em águas brasi-
leiras, para o cliente 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 partici-
pação nessa investida, possuía controle compartilhado e, portanto, refletia tal parti-
cipação nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método de equivalência 
patrimonial, portanto, esta combinação foi realizada em estágios. O valor da aquisi-
ção foi de R$14.968, a contraprestação transferida em 5 de novembro de 2019 foi 
de R$15.093, sendo a diferença decorrente de variação cambial, reconhecida como 
despesa no resultado financeiro da Companhia. A Companhia elaborou laudo de 
avaliação do valor justo líquido, que avaliou os ativos e passivos da investida a valor 
justo na data da aquisição do controle, como demonstrado a seguir. Ativos adquiridos 
e passivos assumidos na data de aquisição - em milhares de reais - R$:

Em 31 de outubro 
 de 2017

Valores  
contábeis

Ajustes a  
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, resultou em 
um ganho por compra vantajosa no valor de NOK 984 mil (equivalente a R$394), re-
conhecido no resultado. O ganho por compra vantajosa se justifica pelo contexto de 
mercado, e avaliação dos ativos imobilizados da MMB. Adicionalmente 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 ante-
riormente com o valor contábil desse investimento na data da combinação de negó-
cios. Esta combinação foi realizada em estágios. Os ganhos por compra vantajosa 
no montante de R$394 e pela remensuração do investimento detido anteriormente 
no montante de R$621, estão registrados na demonstração do resultado consoli-
dado 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 consolidado. Caso a combinação de negócios tivesse ocorrida em 1º de 
janeiro de 2017, a receita líquida e o lucro líquido da Companhia, em termos conso-
lidados, seriam acrescidos em R$2.308 e R$383, respectivamente. 14.3. Aquisição 
indireta de controle na OML. Conforme mencionado anteriormente, em 4 de novem-
bro 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 obten-
ção 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 de-
monstrado 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 ambientais, seguindo sua estratégia de crescimento dos negócios.

Em 4 de novembro de 2019

Valor contábil 
na data da 
aquisição

Ajustes a 
valor justo 
efetuados

Valor justo 
na data 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
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 nº 21 para maiores informações acerca dos contratos de 
arrendamento firmados. As taxas de amortização anual utilizadas pela Companhia e 
suas controladas, estão considerando os prazos dos respectivos contratos de arren-
damento. Não foi identificada necessidade de constituição de provisão para perda 
nos ativos desta natureza. A controlada Servmar atua como arrendatária em determi-
nados contratos de arrendamento firmados com terceiros, classificados como arren-
damentos financeiros até 31 de dezembro de 2018, devido ao fato da controlada em 
questão reter substancialmente todos os riscos e benefícios dos bens arrendados. 
Consequentemente, em 31 de dezembro de 2018, a controlada Servmar vinha re-
conhecendo em seu ativo imobilizado determinados bens arrendados, tendo como 
contrapartida o reconhecimento de passivo de arrendamento. Em função da aplica-
ção da norma CPC 06 (R2) - Arrendamentos, equivalente ao IFRS 16 - Leases, tais 
saldos foram transferidos do imobilizado para direito de uso em 1º de janeiro de 2019. 
Os demais contratos de arrendamento mantidos pela Companhia e suas controla-
das 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
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Consolidado

Depreciação acumulada: 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 (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

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 incon-
formidade em face de retenções na fonte efetivamente sofridas e devidamente infor-
madas (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 financia-
mentos, em aberto em 31 de dezembro de 2019, estão discriminadas abaixo.

Instituições financeiras Finalidade
Taxa de juros 
mensal (%)

Venci- 
mento (*)

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

financiamento 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 
embarcações

0,23 a 0,32 + Va-
riação do dólar abr/32

FINEP Financiamento de projeto TJLP abr/31
(*) As datas acima representam o vencimento máximo da dívida com a referida institui-
ção 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 Santander, 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 jun-
to 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 totalizaram 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 amortizado 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 conexão 
com a construção de embarcações. Este contrato firmado com o BNDES foi cele-
brado 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 explicativa nº 6). O emprés-
timo 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 incidente 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 assinatura do contrato. Em conexão com este empréstimo, a Companhia 
efetuou um depósito garantia junto ao Banco Bocom BBM e se comprometeu a efetu-
ar depósitos mensais por 48 meses, ao longo do prazo de carência. Como contrapar-
tida, 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 nº 6). Durante o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, a controlada Servmar firmou contrato de financiamen-
to junto ao Banco Itaú, para aquisição de determinados 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 Companhia é avalista desses contratos. A movimen-
tação 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 apresentadas. 
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 Companhia informa que todas as 
cláusulas restritivas foram atingidas nas datas-bases apresentadas. A seguir lista-
mos estas principais cláusulas dos empréstimos e financiamentos em aberto:
Instituições financeiras Principais cláusulas restritivas
Banco Itaú e Santander Atingimento de DFL / EBITDA de 2x em 2020 e 1,5x a par-

tir de 2021
BNDES Manutenção do saldo da conta centralizadora, cumpri-

mento de determinadas obrigações relacionadas a treina-
mento em caso de redução de pessoal, adoção de medi-
das 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 reestruturações 
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 nº 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 con-
troladas, 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  
desconto
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

Consolidadado

Custo corrigido: 31/12/18

Combi- 
nação de 
negócios

Adi-
ções Baixas

Ajuste  
de con- 
versão 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
As taxas de depreciação anual utilizadas pela Companhia, para todos os períodos 
reportados, considerando bens adquiridos novos, estão relacionadas a seguir.
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 Companhia, em outubro de 2019, realizou o estorno da operação de ven-
da da embarcação “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 exercício 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 Se-
acor Grant, no valor de US$5.500 mil (equivalente a R$21.308), ambas com o objetivo 
de oferecer serviços de afretamento. 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 imobilizados 
mensurados a valor justo na data da aquisição no valor de R$30.705. O empréstimo 
firmado entre a OceanPact Navegação e o BNDES tem as embarcações financiadas 
dadas em garantia desta dívida. As embarcações dadas em garantia deste empréstimo 
são Fernando de Noronha e Jim Obrien que possuem em conjunto valor contábil de 
R$ 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 
redução 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 Adições Baixas 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 Baixas 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, adqui-
rido em 5 de janeiro de 2018 (vide nota explicativa nº 14.2) e ao investimento na controla-
da OceanPact Geociências, adquirido em 4 de novembro de 2019 (vide nota explicativa 
nº 14.2). A taxa de amortização anual das licenças de softwares utilizada pela Compa-
nhia é de 20% para todos os exercícios apresentados (controladora 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 avalia-
ção 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 con-
siderado as seguintes principais premissas nos testes realizados: - Foram considerados 
os fluxos de caixa futuros estimados para os próximos 5 anos, tendo como base informa-
ções 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 consi-
derou inflação prevista; e - Não foi considerada previsão de pagamentos de imposto de 
renda e contribuição social nos fluxos de caixa estimados. 18. Fornecedores. Os prin-
cipais 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 nº 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 fornecedor 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 con-
troladora 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 embar-
cações, ambos serviços utilizados no curso normal das atividades operacionais da 
Companhia. 19. Provisão para Riscos. A Companhia 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 judi-
ciais 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 dezem-
bro de 2019 e 2018, a provisão registrada em relação àquelas causas consideradas 
como perda provável apresenta 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, portan-
to, constituídas provisões nas demonstrações financeiras estão resumidas abaixo:  
• Trabalhistas: envolve reclamações trabalhistas, sendo que as mais relevantes, indi-
vidualmente, dizem respeito a: horas extras, questionamento acerca de verbas resci-
sórias, dentre outros direitos trabalhistas. • Cíveis: provisão reconhecida no exercício 
de 2017, referente à ação de indenização relacionada a acidente de trabalho, em que 
o pagamento ocorreu no exercício de 2018. Passivos contingentes com expectati-
va de perda possível. Os processos judiciais e administrativos, cuja expectativa de 
perda é classificada como possível na opinião da Administração, baseada no enten-
dimento dos seus consultores jurídicos externos, não possuem provisão correspon-
dente 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

(*) Contratos de afretamento firmados entre a Companhia e a sua controlada Oce-
anPact Netherlands. O passivo de arrendamento referentes a essas embarcações 
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 pronunciamento CPC 06(R2) 
- Arrendamentos. Os fluxos futuros do passivo de arrendamento (descontados e não 
descontados), base para apuração de créditos de PIS e COFINS, em 31 de dezem-
bro de 2019, estão apresentados a seguir, assim como o direito potencial de PIS e
COFINS a recuperar. Controladora Consolidado

Fluxos de caixa nominais

Fluxos  
de caixa 

nominais

Fluxos de 
caixa des-
contados

Fluxos  
de caixa 

nominais

Fluxos de 
caixa des-
contados

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 ava-
liação 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 apresentadas não indicam, neces-
sariamente, os montantes que poderão ser realizados 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 contábeis 
se aproximam de seus valores justos. Os saldos de empréstimos com bancos priva-
dos 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 considerando 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

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 ge-
rar impacto nos fluxos de caixa futuros e nos resultados em caso de variação sig-
nificativa da taxa de câmbio do dólar norte-americano em relação ao real. Com re-
lação ao risco do empréstimo obtido junto ao BNDES, a controlada da Companhia 
OceanPact Navegação celebrou o contrato de prestação de serviços com a Petro-
bras atrelando 25% da receita ao dólar norte-americano, de forma a proteger seus 
fluxos de caixa futuros 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 Administração monitora os patamares e expectativas 
da taxa CDI e da TJLP e os possíveis 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 qualquer tipo de remuneração atrelada ao 
preço do petróleo, no entanto, vem tendo suas operações impactadas pela dimi-
nuição 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 dezembro de 2019, os prin-
cipais 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 consolidada 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 dezem-
bro 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 
passivos 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 nº 24, os empréstimos com partes re-
lacionadas possuem prazo indeterminado e, portanto, não foram incluídos no de-
monstrativo 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 ins-
trumentos financeiros 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 considerada (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$203.432 a pagar ao BNDES (consolidado). Esses valores a pagar 
são atrelados ao dólar norte-americanos, convertidos para reais à taxa vigente. Os 
efeitos no resultado antes dos impostos, considerando um horizonte de um ano, 
quando deverão ser divulgadas as próximas demonstrações financeiras contendo 
tal análise, estão demonstrados a seguir, no cenário considerado pela Administra-
ção como mais provável, tendo como expectativa de mercado dados do boletim 
Focus (BACEN) divulgado em 27 de dezembro de 2019.
Controladora - 31/12/19 Saldo em R$ mil Saldo em USD mil
Operações
Fornecedores 2.462 611

15Monitor Mercantil   l  Quarta e quinta-feira, 20 e 21 de janeiro de 2021 Financeiro



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 apresentam 
uma exposição passiva de R$16.813 na controladora e R$17.793 no consolidado. 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 indexador, 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 nº 24) 4.697 - - - - -
Aquisição de investimento 
(nota explicativa nº 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 contratu-
ais 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 Administradores 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 fin-
do 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 fin-
do em 31 de dezembro de 2017). A Companhia não possui Conselho Fiscal, Conse-
lho de Administração e Comitê de Auditoria instalados nos exercícios apresentados 
nesta demonstração financeira.

Benefícios de curto prazo:
Controladora Consolidado

2019 2018 2017 2019 2018 2017
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 Adminis-
tradores. 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 nº 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 nº 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)

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 mediante a 
divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média pon-
derada de ações ordinárias em aberto durante o exercício. Para os períodos apre-
sentados, os resultados básico e diluído por ação da Companhia são equivalentes, 
considerando que a Companhia e suas controladas não possuem nenhum instru-
mento com potencial dilutivo. A média ponderada da quantidade de ações ordinárias 
utilizadas no cálculo corresponde à quantidade de ações em circulação média dos
períodos apresentados. 2019 (1) 2018 (1) 2017 (1)

reapresentado reapresentado reapresentado
Lucro líquido (prejuízo) atribuível 
aos acionistas da Companhia 9.616 (14.017) 7.299
Quantidade média ponderada 
de ações ordinárias emitidas 122.515.675 122.515.675 122.515.675
Lucro líquido (prejuízo) por ação 
básico e diluído (em R$) 0,08 (0,11) 0,06
(1) Considera o desmembramento de ações ocorrido em 7 de dezembro de 2020, 
divulgado na nota explicativa nº 35. 25.f. Outros resultados abrangentes. Em confor-
midade com o disposto no CPC 02 (R2) Efeitos das Mudanças de Taxas de Câmbio e 
Conversão de demonstrações financeiras, equivalente à IAS 21, que determina que 
os ajustes das variações cambiais de investimentos no exterior sejam reconhecidos 
no patrimônio líquido da Controladora, a Companhia constituiu a rubrica de “Ajustes 
acumulados de conversão”, decorrente da conversão das demonstrações financei-
ras 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, principal-
mente, pelas variações ocorridas nas principais moedas funcionais das controladas, 
diferentes do Real (vide nota explicativa nº 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 CO-
FINS, 1,65% ao PIS e 2% a 5% ao ISS sobre os serviços prestados. Na controla-
da 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 variável 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 Petróleo Brasileiro S.A. represen-
tou 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 dezem-
bro de 2019. Durante o exercício 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. re-
presentou 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 
Logística), 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., Che-
vron Brasil Upstream Frade Ltda. e Dommo Energia S.A., responsáveis por 47%, 
14% e 14% da receita bruta da Companhia. O cliente Petrobras Petróleo Brasi-
leiro S.A. representou 51% do total da receita bruta consolidada e, em conjunto 
com outras empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Trans-
petro, Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo de Investi-
mento 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 informações sobre resultado por segmento de 
negócio, estão resumidas a seguir:
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 Embarcações Serviços Consolidado
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 Embarcações Serviços Consolidado
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 Embarcações Serviços Consolidado
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 financei-
ras provenientes de operações em países estrangeiros estão sendo divulgadas 
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 amortiza-
ção 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

Controladora
31/12/2019 2019

Compartilhamento de Empréstimos Outros valores Outras Custos e
Companhias Clientes despesas a receber A receber A pagar a receber Fornecedores obrigações Receitas despesas
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

Compartilhamento de Empréstimos Outros valores Custos e
Companhias Clientes  despesas a receber A receber A pagar a receber Fornecedores Receitas despesas
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

Companhias Clientes
Compartilhamento de 

despesas a receber
Empréstimos Outros valores 

a receber Fornecedores Receitas
Custos e 

despesasA receber A pagar
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)

Consolidado
31/12/2017 2017
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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)
O saldo referente à OML corresponde a empréstimo realizado com a OceanPact 
International Inc. em 2015, com prazo de vencimento em cinco anos, com inci-
dência 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 cam-
bial 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 social da Com-
panhia, 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, nominativas e sem 
valor nominal, e está distribuído da seguinte forma:

Acionistas
Quantidade 
de ações (1)

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
(1) Antes do desmembramento de ações ocorrido em 7 de dezembro de 2020, di-
vulgado na nota explicativa nº 35. A Tinharé Participações S.A. é a controladora 
da Companhia em última instância (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 Parti-
cipações realizou um aporte adicional de R$7.242, referente à diferença entre o 
resultado previsto no momento da avaliação e o resultado efetivo em 31 de dezem-
bro de 2013, conforme previsto em cláusula contratual. Este aporte não represen-
ta um aumento de participação acionária do referido acionista e foi reconhecido 
como reserva de capital de ágio. 25.c. Reservas de lucros e distribuição de lucros. 
i. Reserva legal: a Companhia, nos exercícios apresentados, está dispensada de 
constituir reserva legal porque o saldo desta conta, acrescido do saldo das contas 
de reservas de capital, excede o limite de 30% do capital social, conforme definido 
pelo art. 193 da Lei nº 6.404/76. ii. Reserva para investimento: representa o saldo 
de lucros retidos para investimento na atividade da Companhia, baseado em seu 
orçamento de capital. iii. Distribuição de lucros: aos acionistas é garantido em es-
tatuto, um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do 
exercício, após a constituição da reserva legal, apurado de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
Proposta de destinação do lucro líquido 2019 2018 2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 9.616 (14.017) 7.299
Percentual dividendos mínimos obrigatórios 25% 25% 25%
Dividendos mínimos obrigatórios 2.404 - 1.825
Juros sobre capital próprio declarados 8.568 - -
IRRF sobre juros sobre capital próprio (944) - -
Dividendos adicionais propostos - - 1.825
Dividendos e juros sobre capital próprios declarados 7.624 - 1.825
Dividendo e JCP por ação (em R$) 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

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 obri-
gações com a parte relacionada OceanPact Geociências, de adiantamento feito por 
esta parte relacionada, referente a serviços realizados até fevereiro de 2020, referen-
te a serviços de apoio marítimo realizado pela OceanPact Geociências à Controlado-
ra. Nenhum saldo de contas a receber de partes relacionadas 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 refe-
rentes a saldos com partes relacionadas considerados incobráveis ou de liquidação 
duvidosa. A Companhia possui contrato de compartilhamento de despesas adminis-
trativas com suas investidas O’Brien’s do Brasil (vigente até dezembro de 2020), Oce-
anPact Geociências (vigente até dezembro de 2020), sua controlada OceanPact Na-
vegação. (vigente 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 de-
zembro de 2019 as despesas compartilhadas totalizaram R$9.337 (R$8.006 no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2018 e R$6.152 no exercício findo em 31 de dezem-
bro 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
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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
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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)
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Assinatura

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Total 226.181 140.670 120.488 413.452 271.365 158.245
Classificados como:
Custos dos serviços
 prestados 198.973 118.975 99.768 363.399 228.079 129.768
Despesas gerais e
 administrativas 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 investimento
 detido antes da combinação de
 negócios (nota explicativa nº 14) 2.142 - - 2.142 - 621
Ganho de compra vantajosa
 (nota explicativa nº 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 multas, 
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 con-
tratuais 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 contro-
lada OceanPact Navegação, incorreu em multas, devido descumprimento de cláusu-
las 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 resul-
tado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, estão discri-
minados 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 Seacor 
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 política de contratar 
seguros em montantes para cobrir eventuais sinistros, considerando 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, rea-
lizou 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 exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 não ocorreram transa-
ções desta natureza). • Em outubro de 2019, foi estornada a operação de venda 
Embarcação Marimar, ocorrida em 2018, com valor residual contábil de R$732 (cus-
to corrigido de R$1.979 e R$1.247 de depreciação) (vide nota explicativa nº 16). • Em 
31 de dezembro 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 paga-
mento em 2019 e, em 31 de dezembro de 2017 existia saldo a pagar de R$473 refe-
rente à aquisição de ativo imobilizado com pagamento em 2018). • No contexto da 
aquisição de controle pela Companhia na Servmar, o preço de aquisição contempla-
va contraprestação transferida e contraprestação contingente, esta última mensura-
da pelo seu valor justo na data da aquisição em R$3.491 e reconhecida como “Outras 
obrigações” (vide notas explicativas nº 14.2.b e 23). Os valores efetivamente pagos 
referentes a esta contraprestação contingente nos exercícios findos em 31 de de-

zembro de 2019 e 2018 foram R$1.080 e R$178, respectivamente. • Em 31 de de-
zembro 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 financiamento junto ao Banco Itaú, para aquisição de determinados itens 
de ativo imobilizado no valor de R$4.571 (vide nota explicativa nº 20). • No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017 a Controladora efetuou uma redução de capital, 
através de recompra de ações, em sua investida OceanPact International no valor de 
R$4.204 (vide nota explicativa nº 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 nº 22.4). 35. Eventos Subsequentes 
(Reapresentado). Impacto COVID-19. Em 11 de março de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decretou que o surto do coronavirus Covid-19 configura 
uma epidemia em escala global. A pandemia, até a data de emissão dessas demons-
trações financeiras, demonstrou ter impactos relevantes e condições desafiadoras 
de trabalho e interrupção da cadeia de suprimento global. O Grupo vem unindo esfor-
ços para planejar e implementar ações de combate à COVID-19, com investimentos 
realizados até esta data que superaram R$3.000. A seguir apresentamos as princi-
pais ações tomadas pelo Grupo: • Rápida ativação do Comitê de Crise COVID-19 
com reuniões diárias; • Estabelecimento de rigorosos protocolos para trabalho nas 
embarcações, bases portuárias, estaleiros, e escritórios, bem como para os pré-
-embarques, pós-embarque e deslocamentos; • Compras e disponibilização de equi-
pamentos de proteção individual específicos, itens de higienização e equipamentos 
clínicos para os colaboradores em suas atividades, bem como nos casos de isola-
mento (disponibilização de álcool gel, distribuição de máscaras de proteção e medi-
ção de temperatura dos empregados); • Criação do “Projeto Granja Comary”, com 
seis pousadas dedicadas para realização de quarentena pré-embarque das tripula-
ções, incluindo distribuição de kits de higiene, alimentação e limpeza, e acompanha-
mentos clínico e nutricional diários; • Realização de mais de 4.000 testes para contro-
le de COVID-19 (PCR, sorológico, rápidos e antígeno) em colaboradores, 
fornecedores e parceiros; • Aumento do período de embarque, aumentando a segu-
rança da tripulação; • Disponibilidade de Médico dedicado para atendimentos e orien-
tações específicas de COVID-19 para colaboradores; • 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 compartilha-
mento de informações qualificadas e orientações, a partir de distribuição de comuni-
cados, cartilhas, vídeos e webinários; • Implementação 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 remotas de atividades fí-
sicas 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 remo-
to de trabalho para os colaboradores e foi pioneiro no estabelecimento 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 orça-
mento 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 ne-
cessária a constituição de provisões contábeis proporcionadas por incertezas e ris-
cos de perdas futuras relacionadas ao COVID 19 em suas operações. Os eventos e 
condições geradas pela disseminação do COVID 19 não geraram incertezas relacio-
nadas a continuidade operacional da Companhia, impairment de ativos não financei-
ros, realização dos tributos diferidos, de itens do ativo não circulante, imobilizado, 
estoques, intangível e contas a receber junto a terceiros/clientes. Adicionalmente, até 
a data de emissão dessas demonstrações financeiras, não houve a necessidade de 
revisão geral do plano orçamentário da Companhia e suas controladas, para o exer-
cício a findar-se em 31 de dezembro de 2021 e exercícios posteriores. Reestrutura-
ção societária. Em 13 de agosto de 2020, a Companhia passou a deter de forma di-
reta a participação de 50% na OML, anteriormente detida pela OceanPact 
International. Aquisição SLP. A Companhia adquiriu o controle 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 nº 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 utilizado. Aumento de capi-
tal. Em 29 de setembro de 2020 foi realizado aumento de capital da Companhia, de-
corrente 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 so-
mente investimento na Companhia e, após a incorporação reversa, esta empresa foi 
extinta. Emissão de debêntures. A Companhia emitiu debêntures 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 1º 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 firmados de prestação de 
serviços com a Petrobras e aval do acionista controlador (pessoa física) da Compa-
nhia. A Companhia está sujeita ao atendimento de determinadas 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 demons-
trações financeiras, como por exemplo saldos com o Banco Itaú, Banco Bradesco, 
Banco BOCOM BBM, Banco Guanabara e Banco ABC. Em termos consolidados, foi 
amortizado o montante de R$145.585 no período de três meses findo em 30 de se-
tembro de 2020. Com parte dos recursos advindos 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 Compa-
nhia 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 ampliação de seus negócios. Estes 
novos arrendamentos firmados após a data-base destas demonstrações financeiras 
e antes de sua emissão, representaram um incremento no ativo e passivo da Com-
panhia de R$21.951 (R$45.730 em termos consolidados).  Adicionalmente, nos me-
ses de outubro e novembro de 2020 foram firmados dois novos contratos de arrenda-
mento das embarcações Havila Harmony e UP Água Marinha, com prazos 
contratuais de 3 anos, que representaram um incremento no ativo e passivo da Com-
panhia, em termos consolidados, de R$65.003. Plano de concessão de ações. Em 

27 de novembro de 2020, a assembleia geral da Companhia aprovou um Plano de 
Concessão de Ações autorizando 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 Administração, 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 sujei-
tam a opções de recompra pela Companhia em caso de desligamento ou falecimen-
to) que se estendem até a conclusão de seus respectivos Períodos de Aquisição 
(conforme definidos no respectivo contrato). Por força dessa concessão, foi reconhe-
cida uma despesa no valor de R$4.572 no mês de novembro de 2020. Parcelamento 
de tributos. No dia 26 de novembro de 2020 foi solicitado junto ao sistema e-CAC da 
Receita Federal do Brasil parcelamento ordinário de impostos e contribuições fede-
rais em montante equivalente a R$ 22.671, sendo estes de naturezas diversas. A re-
quisição foi aprovada posteriormente pelo órgão competente com prazo de paga-
mento de 60 meses, incluindo custos de 20% de multa sobre o montante total mais 
atualização pela Selic. Novas captações de empréstimos e financiamentos. No se-
gundo trimestre de 2020, a Companhia captou R$20.486 junto ao BNDES e utilizou 
estes recursos na aquisição da embarcação Sealion. Em 28 de outubro de 2020, a 
Companhia contratou empréstimo com o Banco BBM a uma taxa de CDI + 4,4% a.a. 
no montante de R$ 10.000 para capital de giro, com carência de 7 meses e prazo total 
de 59 meses. Em 13 de novembro 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 controlada 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 7 meses prazo total de 60 meses. Em 26 de novembro de 2020, a Companhia, por 
meio de sua controlada 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 7 meses prazo total de 60 meses. Obrigações não pecuniárias das 
debêntures. Em 4 de novembro de 2020, a Companhia identificou e prontamente in-
formou ao agente fiduciário acerca de atraso no cumprimento de determinadas obri-
gações não pecuniárias no âmbito de sua primeira emissão de debêntures relaciona-
das à (i) não apresentação do protocolo do instrumento de alienação fiduciária sobre 
a embarcação Seabulk Angra perante a Capitania dos Portos no prazo previsto na 
escritura da Primeira Emissão, (ii) não apresentação de cópias eletrônicas registra-
das em cartório, dos termos de liberação relativos às CCBs com Banco Bradesco 
S.A., e (iii) notificação da cessão fiduciária relativa ao contrato Petrobras, ao agente 
fiduciário da Primeira Emissão. A Companhia, antes da data de aprovação destas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas reapresentadas, recebeu 
aprovação formal dos bancos, onde estes renunciaram ao direito de declarar o ven-
cimento antecipado dos saldos devidos pela Companhia, embora as obrigações não 
pecuniárias das debêntures mencionadas no parágrafo acima tenham sido cumpri-
das fora do prazo determinado inicialmente. Nesse contexto, a Assembleia Geral dos 
Debenturistas, realizada em 15 de dezembro de 2020 e arquivada na Junta Comer-
cial do Estado do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2020, deliberou sobre a não 
declaração de vencimento antecipado das debêntures por parte dos debenturistas, 
em função do atraso no cumprimento das obrigações não pecuniárias anteriormente 
mencionadas. Acidente envolvendo embarcação. A embarcação Carmen, de pro-
priedade 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 enfrentamen-
to deste cenário, as seguintes ações foram tomadas pela Companhia: • Resgate 
imediato e apoio incondicional com acompanhamento psicológico a todos os tripulan-
tes e seus familiares; • Informação imediata à Marinha do Brasil e ao IBAMA; • Acio-
namento 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; • Aciona-
mento de embarcações 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 aproximado de US$1 milhão (um milhão de dólares americanos) - o 
valor residual contábil em 30 de setembro de 2020 desta embarcação era R$175;  
• Acionamento da seguradora (Clube de P&I West of England) emissora da apólice 
de seguro P&I (“Protection and Indemnity”), responsável pela frota, cuja cobertura de 
sinistro tem valor indenizável de US$ 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 in-
cidente. Já foi apurado que a embarcação afundou com 64 m3 de óleo a bordo (die-
sel, fluido hidráulico e lubrificante); que pequenos filmes oleosos foram observados 
na superfície nos primeiros dias após o incidente através de sobrevoos, que está 
assentado no fundo do mar longe de qualquer ativo submarino ou de áreas ambien-
talmente sensíveis; e que não há mais sinal de vazamento de óleo. A Administração 
estima que outras embarcações similares, que atendam os mesmos requisitos técni-
cos 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 ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7 de dezembro de 2020, e arquivada 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 2020, foi 
aprovada a abertura do capital da Companhia e submissão de pedido de registro de 
emissora de valores mobiliários, Categoria “A”, perante a CVM, nos termos da Instru-
ção da CVM nº 480, de 7/12/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”) e o 
desmembramento das ações da Companhia de 1 para 25 ações.

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 consolidado, 
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 demonstrações 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 relevantes, 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 Financial 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. Em 09 de dezembro 
de 2020, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo reapresentadas conforme mencionado 
na nota explicativa nº 2.3.a (g) (b) e 2.3.b. Esse relatório de auditoria emitido nessa data considera essa reapresentação e substitui 
o relatório anteriormente emitido na data supracitada. Nossa opinião não contem modificação relacionada 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 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. 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 relacionados 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 regime 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 contabilizados 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 OceanPact Serviços Marítimos S.A. concluiu, em 4 de novembro 
de 2019, todas as condições previstas para a aquisição do controle 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 Limited).  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 julgamento 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 individuais 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 fundamentaram a determinação da data de aquisição dos controles 
acionários integrais direto e indireto das investidas e a determinação 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 ativos adquiridos e passivos assumidos. (iv) com auxílio 
de nossos especialistas em modelos de valorização, analisamos as premissas e metodologia utilizadas pela Companhia, 
relacionadas à mensuração dos valores justos e alocações, na data da aquisição, 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 combinações 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 divulgações 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 adicionado (“DVA”), referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração 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 contábeis, 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 informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A Administração 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 individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 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 distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
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 
demonstrações 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 
Companhia 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 encerramento 
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 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente 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 auditoria 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 auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos 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 executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente 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 internos 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 Administração, 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 continuidade 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 consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. • 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 responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. 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 exercício 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 circunstâncias 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 interesse público. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2021
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
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Continua rendendo pa-
no para a manga a saída da 
Ford do Brasil, e por conta 
disso, o mercado financeiro 
e o setor produtivo estão 
em rebuliço. É o que nos 
conta Marcus Azen, sócio 
da mesa proprietária Crité-
rio, que diz que o que define 
a saída da Ford do Brasil se 
resume em saber fazer con-
ta. Ou seja, com a notícia 
do encerramento da Ford 
por aqui, a cotação da mon-
tadora subiu 3% no merca-
do de ações de Nova York.

Isso significa, de acor-
do com ele, que a empresa 
lucrou com a decisão de 
continuar sua produção na 
América do Sul, mas ape-
nas na Argentina e Uruguai, 
onde os custos são muito 
baixos, com moedas muito 
fracas em relação ao dólar, 
e que o Brasil vai vender so-
mente carros importados.

Para entender melhor es-
sa contextualização, conver-
sei com vários especialistas 
do setor automotivo, que 
irão, numa série de repor-
tagens, analisar esse cenário 
de colapso econômico no 
país, agravado pela pande-
mia e que gerou o fecha-
mento das fábricas da Ford 
no Brasil, mais precisamen-
te as operações nas plantas 
de Camaçari (BA), Taubaté 
(SP) e da Troller (em Hori-
zonte, CE) ainda em 2021.

Segundo a avaliação de 
Eduardo Poloni, da Pazan, 
nosso primeiro entrevis-
tado da série, o fato de a 
montadora haver fechado 
só no Brasil e permanecer 
atuando nos vizinhos Uru-

guai e Argentina se baseia 
na produção de modelos 
diferentes focados em cada 
um desses países.

Ele explica ainda que, 
no Brasil, vinha produzin-
do carros de passeio e de 
pequeno porte, perdendo 
mercado há anos e enfren-
tando as condições tributá-
rias e de custos fixos, e que 
já nos vizinhos sul-ameri-
canos, os gastos são mais 
baixos, o que pode, sim, ter 
pesado na decisão em dei-
xar o país.

Qual a relação entre a 
saída da Mercedes-Benz 
no final do ano passado, 
que também deixou de 
produzir carros no Brasil, 
e agora o encerramento 
das atividades da Ford?

E d u a r d o 
Poloni – Con-
sidero movi-
mentos bem 
isolados. A 
M e r c e d e s -
Benz sempre 
teve vocação 
para veículos 
pesados, com expressiva 
produção no Brasil. O forte 
da Mercedes-Benz no seg-
mento de passeio é a im-
portação de veículos, com 
nicho bem definido.

A Ford inaugura uma 
nova era, que é a tecnoló-
gica. Aqui no Brasil hou-
ve dificuldade em a fábri-
ca adaptar-se?

A Ford está passando 
por mudanças estruturais, 
mundiais. Incremento da 
produção da China, bus-

ca de mercado com venda 
de veículos de maior valor 
agregado. A meu ver houve, 
nesse momento, uma realo-
cação de investimentos em 
nível mundial. Aqui no Bra-
sil a produção encontrava-
se restrita e com capacidade 
de fábrica ociosa, conside-
rando os efeitos da pande-
mia, inclusive.

Até ponto o custo Bra-
sil influiu nessa decisão 
de fechamento da Ford e 
de encerrar sua produção 
no Brasil?

Não há como negar a 
questão do custo. Setor 
automotivo, como citado 
pelos representantes do 
Governo Federal, já colheu 
grandes frutos no Brasil, 
porém há tempos que os 

mais diversos 
s e g m e n t o s 
da indústria 
apontam a 
carga tributá-
ria e os custos 
fixos como 
eventos que 
inviabil izam 

a atividade fabril nacional. 
Eterno desafio para o go-
verno brasileiro.

Carros elétricos e hí-
bridos fazem parte da 
reestruturação da Ford 
para seu recomeço com 
base em sua matriz nos 
Estados Unidos?

Esse segmento está na 
mira de todas as montado-
ras de veículos. Será um de-
safio para o Brasil também 
pois os modelos que come-
çam a despontar no merca-

Brasil representa 
apenas 3% dos 

negócios do seg-
mento automotivo 

mundial
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Qual o impacto do fechamento das fábricas da Ford
Por Silvia Pereira

do não têm preços atrativos, 
justamente pelos mesmos 
motivos apontados acima. 
As condições para financia-
mento ao consumidor final 
podem contribuir para o 
crescimento deste segmen-
to, mas algum incentivo 
precisa ser criado no as-
pecto tributário. Híbridos e 
elétricos custando acima de 
R$ 100 mil ao consumidor 
final, fica difícil acreditar 
em crescimento do merca-
do. Não podemos esque-
cer que o Brasil representa 
apenas 3% dos negócios 
do segmento automotivo 
mundial. Ou seja, apesar do 
nosso contingente popula-
cional, apenas uma pequena 
fatia da população acessa 
esse mercado, seja qual for 
o modelo, marca, motoriza-
ção etc.

As reformas tributária 
e administrativa que fica-
ram engavetadas pelo go-
verno brasileiro podem 
ter sido o estopim para 

a decisão do fechamento 
da Ford?

Certamente pesaram no 
contexto da decisão, entre ou-
tros fatores que citamos acima.

Qual é o plano da Ford 
para manter seu negócio 
sustentável para os pró-
ximos anos na indústria 
automobilística?

Pelo que temos acompa-
nhado, o foco será em veí-
culos de grande porte, com 
maior valor agregado. Seg-
mento dos SUVs e picapes 
seguem como promissores, 
além da tendência natural 
para o mercado de híbri-
dos/elétricos.

Qual o panorama que 
a indústria automotiva 
enfrentou no Brasil nos 
últimos anos?

Durante a era Lula, a 
oferta de crédito X poder 
aquisitivo da classe média-
baixa impulsionou os nú-
meros do setor. O apelo 
dos modelos populares 

trouxe a falsa impressão de 
que o mercado decolaria 
e manteria números mais 
atrativos. Várias montado-
ras estrangeiras se instala-
ram no Brasil, enquanto as 
montadoras locais se de-
batiam entre portfólio de 
produtos mais adequados 
ao mercado. A meu ver, 
houve uma grande aposta 
em veículos de menor valor 
e grande parte do consumo 
passava pelo crédito. Com 
o ciclo de crise, iniciado em 
2014, no Governo Dilma, 
apesar de alguns subsídios, 
a indústria, de um modo ge-
ral, percebeu que essa conta 
chegaria. E o resultado está 
aí – consolidação mundial 
de marcas e operações, cré-
dito restrito e a reavaliação 
do Brasil como mercado 
consumidor modesto. Ain-
da existem alguns players 
asiáticos que apostam no 
mercado consumidor brasi-
leiro, a longo prazo. A Ford 
desistiu, depois de 100 anos 
no mercado brasileiro.

Inter, Itaú e Caixa lideram reclamações dos maiores bancos
BC muda rankings de queixas e de qualidade de ouvidorias 

O Banco Central (BC) 
publicou nesta terça-feira 
o ranking de reclamações 
contra os 10 maiores ban-
cos do país. Na publicação 
que é trimestral, o banco 
Inter terminou o quarto tri-
mestre de 2020 na lideran-
do, registrando o índice de 
111,52. Em segundo lugar 
está o maior banco privado 
do país, o Itaú (31,00) e, em 
terceiro, a Caixa Econômica 
Federal (30,85).

Entre as reclamações 
mais frequentes estão a 
“oferta ou prestação de 
informação sobre crédito 
consignado de forma ina-
dequada” e “irregularida-
des relativas a integridade, 
confiabilidade, segurança, 
sigilo ou legitimidade das 
operações dos serviços re-
lacionados a operações de 
crédito”.

Conforme o BC, o índi-

ce de reclamações é calcula-
do com base no número de 
reclamações consideradas 
procedentes, dividido pelo 
número de clientes da ins-
tituição, multiplicado por 
1.000.000. Em resumo, 
quanto maior o índice, pior 
a classificação da instituição. 

Nesta terça-feira, o BC 
informou sobre as altera-
ções no ranking. Daqui para 
frente, a autoridade mo-
netária publicará uma lista 
com as dez maiores institui-
ções em número de clientes 
e seus respectivos índices 
de reclamações.

Uma segunda lista vai 
reunir as demais institui-
ções. Até então, a primeira 
lista reunia todas as insti-
tuições com mais de 4 mi-
lhões de clientes, enquanto 
a segunda incorporava as 
menores.

Na lista com os dez 

maiores bancos, o Santan-
der aparece como a quarta 
instituição mais reclamada 
(índice de 29,91).

As outras instituições 
citadas entre os 10 maio-
res são o Banco do Brasil 
(22,63), Bradesco (16,96), 
Votorantim (4,42), Midway 
(3,15), Banco do Nordeste 
(1,07) e Nubank (0,09).

Instituições menores
Entre os bancos e finan-

ceiras menores (que não 
fazem parte do grupo das 
dez maiores), a liderança do 
ranking de reclamações é 
da Facta Financeira (índice 
de 1.833,37). Em seguida 
vem o C6 Bank (1.779,55), 
PAN (665,60), Paraná Ban-
co (467,08) e Safra (376,10). 
No total são 21 instituições.

Mudanças

A autoridade monetária 

acredita que as essas mu-
danças têm o propósito de 
fortalecer os rankings como 
instrumentos de transpa-
rência das ações do Banco 
Central do Brasil. “As in-
formações publicadas pe-
riodicamente permitem aos 
cidadãos conhecerem as 
instituições financeiras mais 
reclamadas, bem como os 
assuntos mais frequentes. 
Além disso, é possível ava-
liar a performance das ouvi-
dorias dessas instituições na 
resolução das reclamações. 
De posse dessas informa-
ções, os clientes e usuários 
de serviços financeiros po-
dem escolher a instituição 
que melhor atende a suas 
necessidades e expectati-
vas”, destaca o BC.

O BC acredita que a nova 
sistemática traz maior esta-
bilidade à metodologia de 
cálculo adotada na elabora-

ção das listagens. Não será 
mais preciso rever critérios 
de segmentação por conta 
da evolução do mercado e 
do processo de bancariza-
ção da população brasileira. 
Outro ajuste realizado foi o 
aumento do número míni-
mo de reclamações proce-
dentes necessário para que 
a instituição tenha seu índi-
ce calculado na listagem dos 
bancos e financeiras que 
estão fora do Top 10. Para 
que o cálculo seja efetuado, 
será necessário que a insti-
tuição tenha pelo menos 30 
reclamações procedentes 
no trimestre, ou seja, média 
de 10 por mês.

Ouvidoria

No Ranking de Qualida-
de de Ouvidorias, por sua 
vez, o número mínimo de 
demandas para ambas as 

listagens também foi au-
mentado para 30. Para uma 
instituição ter a sua ouvido-
ria avaliada, será necessário 
que, no trimestre de refe-
rência, sejam pelo menos 30 
reclamações analisadas e 30 
respostas oferecidas.

A terceira alteração ocor-
re na bonificação que as 
instituições recebem no 
Ranking de Qualidade de 
Ouvidorias pela adesão à 
plataforma Consumidor.
gov.br. O bônus, antes de 
0,5 ponto, foi reduzido para 
0,1. A ferramenta de reso-
lução de conflitos operada 
pela Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) já 
está bastante consolidada, 
o que permite a redução do 
valor bônus com o conse-
quente aumento da com-
petitividade entre as insti-
tuições que participam do 
ranking.

Eduardo Poloni: ‘Não há como negar a questão do custo’
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