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PEC Emergencial exclui 
17 milhões de beneficiados

Poder das empresas dominantes 
ameaça recuperação pós Covid

Piauí, Bahia e Ceará sofrerão os maiores impactos

Com o novo teto de R$ 
44 bilhões definido pela 
PEC Emergencial, apro-

vada pela Câmara dos Deputados, 
mais de 17 milhões de brasilei-
ros ficarão sem receber o auxílio 
emergencial – justamente os mais 
vulneráveis. Os estados mais im-
pactados serão Piauí, Bahia e Cea-
rá. Os números foram calculados 
pelos organizadores do movimen-
to Renda Básica que Queremos, 
responsável pela campanha #au-
xilioateofimdapandemia. O novo 
teto é R$ 20 bilhões menor do que 
foi gasto com a redução do bene-
fício em setembro de 2020.

Pela proposta aprovada, 
um em cada quatro brasileiros 
(26,82%) que receberam o auxí-
lio em 2020 não poderá contar 
com o benefício este ano. Além 
disso, o novo valor não é sufi-
ciente para comprar sequer 25% 
da cesta básica.

Esse corte terá efeitos per-
versos também sobre a econo-
mia, notadamente o comércio, 
que luta para sobreviver diante 
de sucessivas restrições de fun-
cionamento. No ano passado, 
foram injetados R$ 294 bilhões, 
creditados para mais de 68,2 mi-
lhões de pessoas, que receberam 

ao menos uma parcela do auxílio 
emergencial. Pesquisas indicam 
que 53% desse total foram des-
tinados à compra de mantimen-
tos.

A situação é mais grave no 
Piauí, onde 40% dos habitantes 
foram beneficiados pelo auxílio 
emergencial na primeira etapa. De 
1.314.826 beneficiados, apenas 
784.793 receberão o auxílio pelo 
modelo proposto pelo governo. 
Segundo o IBGE, 43,6% das pes-
soas com mais de 14 anos tinham 
trabalho remunerado no ano pas-
sado nesse estado, mas a taxa caiu 
quase 20% em oito anos.

Concorrência vem caindo, inclusive nas empresas digitais

Ao debilitar as pequenas e 
médias empresas, a crise 
tem outros efeitos, me-

nos perceptíveis. Entre eles está 
o aumento do poder de mercado 
entre as empresas dominantes, à 
medida que emergem ainda mais 
fortes enquanto rivais menores 
desaparecem.

“O poder de mercado excessi-
vo nas mãos de algumas empresas 
pode ser um obstáculo ao cresci-
mento de médio prazo, sufocando 
a inovação e retendo o investi-
mento. Tal resultado poderia pre-
judicar a recuperação da crise de 
Covid-19 e bloquearia a ascensão 
de muitas empresas emergentes 
em um momento em que seu di-
namismo é desesperadamente ne-
cessário”, analisa a diretora-geral 
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgieva, 
em artigo escrito junto com Fede-
rico J. Díez, Romain Duval e Da-
niel Schwarz.

Uma nova pesquisa do FMI mos-
tra que os principais indicadores de 
poder de mercado estão aumen-
tando, como o sobrepreço sobre o 
custo marginal ou a concentração 
de receitas entre os quatro maiores 
participantes de um setor.

“Devido à pandemia, estima-
mos que essa concentração possa 
agora aumentar nas economias 
avançadas em pelo menos tanto 
quanto aumentou nos 15 anos até 
o final de 2015”, estimam. “Um 

aumento de poder de mercado 
impulsionado por uma pandemia 
em vários setores exacerbaria uma 
tendência que remonta há mais de 
quatro décadas. Por exemplo, os 
sobrepreços globais aumentaram 
mais de 30%, em média, entre as 
empresas listadas em bolsas nas 
economias avançadas, desde 1980. 
E nos últimos 20 anos, os aumen-
tos no setor digital foram duas 
vezes mais acentuados do que os 
aumentos em toda a economia.”

“Em diferentes setores, es-
timamos que as empresas com 
as maiores margens de lucro em 
um determinado ano (decil supe-
rior) têm quase 85% de chance de 
permanecer uma empresa de alta 
margem de lucro no ano seguinte 
– cerca de 10 pontos percentuais a 
mais do que durante a era da No-
va Economia dos anos 1990.”

O artigo cita as grandes em-
presas do setor digital, que não 
enfrentam as mesmas pressões 
competitivas dos supostos con-
correntes desruptivos de hoje.

Um fator que contribui para 
essas tendências é o aumento de 
fusões e aquisições (M&A), espe-
cialmente por participantes domi-
nantes. “De forma preocupante, 
nossa análise mostra que as fusões 
e aquisições por empresas domi-
nantes contribuem para um declí-
nio no dinamismo dos negócios 
em todo o setor, à medida que os 
concorrentes em geral prejudicam 
o crescimento e os gastos com 
pesquisa e desenvolvimento.” As 
vendas das empresas que não são 
líderes caem mais de 6% e os in-
vestimentos em pesquisa dimi-
nuem quase 4% diante das fusões 
e compras feitas pelas líderes.

 Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI

Queiroga 
aceita convite 
para assumir
a Saúde

O presidente da Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia (SBC), Mar-
celo Queiroga, aceitou o convite 
feito pelo presidente Jair Bolso-
naro para ser o novo ministro da 
Saúde, o quarto desde que Bolso-
naro assumiu o mandato. Queiro-
ga deixou o gabinete presidencial 
por volta das 18h30 desta segun-
da-feira.

O presidente falou a apoiado-
res, ao chegar ao Palácio do Al-
vorada, que o novo ministro dará 
prosseguimento “em tudo que o 
Pazuello fez até hoje”.

Brasil registra 
355 mil mortes 
a mais em
12 meses

Com a crise de saúde pública 
instalada em razão da Covid-19, 
rede hospitalar à beira do colap-
so, aumento no número de mortes 
em domicílios em razão da falta 
de leitos ou do medo da ida aos 
hospitais, reflexos no crescimen-
to dos falecimentos por doenças 
respiratórias e cardíacas aceleradas 
pelo vírus, o Brasil completou o 
“ano da pandemia” com um total 
de quase 1,5 milhão de mortos, 
número recorde desde o início da 
série Estatísticas do Registro Civil, 
em 2003.

O número de óbitos registrados 
em cartórios no “ano da pande-
mia”, de março de 2020 a feve-
reiro de 2021 totalizou 1.498.910 
mortes, o que representa 355.455 
falecimentos a mais do que a mé-
dia dos mesmos períodos desde 
2003. Em termos percentuais, sig-
nifica um crescimento de 31% de 
óbitos em relação à média históri-
ca, aumento que sempre esteve na 
casa de 1,7%. Na comparação em 
relação ao exato ano anterior da 
pandemia, março de 2019 a feve-
reiro de 2020, a alta foi de 13,7% 
no número de falecimentos.

Os dados constam no Portal da 
Transparência do Registro Civil, 
base de dados abastecida em tem-
po real pelos atos de nascimentos, 
casamentos e óbitos praticados 
pelos cartórios de Registro Civil, 
administrada pela Arpen-Brasil, 
cruzados com os dados históricos 
do estudo Estatísticas do Registro 
Civil, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), com base nos dados 
dos próprios cartórios brasileiros.

Governo Digital 
prevê cobrança 
por acesso a 
dados públicos

O projeto da Lei do Governo 
Digital (PL 317/2021), recém-
-aprovado pelo Senado Federal e 
que aguarda sanção presidencial, 
prevê cobranças pelo acesso de 
dados públicos, práticas que con-
trariam as recomendações da OC-
DE e as melhores práticas inter-
nacionais.

A denúncia foi feita pela As-
sociação Brasileira de Lawtechs e 
Legaltechs (AB2L) e o Instituto 
de Tecnologia e Sociedade (ITS 
Rio), que chamam atenção para 
redução da transparência nas in-
formações a serem prestadas à 
sociedade.

Governo quer 
contornar 
novamente a 
regra de ouro

A proposta de projeto de lei 
encaminhada nesta segunda-feira 
à Comissão Mista de Orçamen-
to para alterar a Lei de Diretriz-
es Orçamentárias (LDO) de 2021 
tem como objetivo destravar cerca 
de R$ 453 bilhões que estão para-
dos. A ideia é permitir contornar 
a regra de ouro até a aprovação 
definitiva do Orçamento Geral da 
União deste ano.

Pela proposta, o governo pode-
ria usar o superávit financeiro (so-
bras financeiras) apuradas no bal-
anço patrimonial de 2020.

Kim Haughton/FMI
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Terceiro contrato social da educação O Supremo  
e a políticaPor Isaac Roitman

Devido ao avanço do conhecimento, 
que cresce de forma exponencial, 
as transformações na sociedade 

humana nunca tiveram um ritmo tão inten-
so. Nesse contexto, é fundamental que uma 
nova educação seja a bússola para o exer-
cício da cidadania, para a extinção da fome 
e pobreza, para a conquista da igualdade 
social, para a sustentabilidade ambiental, 
para a fraternidade e a solidariedade e que 
seja acessível a todas crianças e jovens. Essa 
reflexão não só é válida para o Brasil, mas 
também a todos os países do planeta.

O título do artigo – “Terceiro contrato 
social da educação” – refere-se a uma ação 
do Kairós  (palavra de origem grega que re-
presenta o Deus do tempo oportuno),  uma 
equipe de líderes educacionais de diferentes 
países e continentes, inclusive do Brasil. Es-
se grupo, com a liderança do professor Te-
lémaco Talavera Siles (ex-reitor da Univer-
sidade Autônoma da Nicarágua), promove 
um movimento global pela transformação 
da educação para desenvolver os valores e 
capacidades do século 21, necessários para 
construir um mundo mais justo, equitativo, 
solidário e sustentável em que ninguém fica 
para trás.

Sob o auspício de Kairós foi realizado, em 
novembro, o Congresso Mundial de Edu-
cação 2020, com o objetivo de construir o 
“Terceiro contrato social da educação”, co-

mo instrumento orientador que permitirá 
a organismos multilaterais, organismos in-
ternacionais, governos, instituições, univer-
sidades projetar e implementar sua própria 
agenda para a transformação educacional, a 
partir de uma perspectiva global.

O primeiro contrato emergiu ao longo do 
século 19 e na primeira metade do século 20, 
no contexto da revolução industrial e seus des-
dobramentos, focando no preparo de pessoas 
para o mundo do trabalho. No segundo con-
trato, a partir da segunda metade do século 20, 
aumentou-se o acesso à educação das classes 
populares e ampliam-se as formações técnica e 
a superior, fomentando o crescimento de cen-
tros de pesquisas e das universidades.

No Terceiro Contrato Social de Educa-
ção é promovida a educação voltada para a 
promoção de valores como equidade, justi-
ça, responsabilidade, empatia, solidariedade, 
humanismo universal e combate ao racismo, 
homofobia, preconceito de gênero e violên-
cia de todas as formas; e pela liberdade de 
crenças, orientação sexual, crenças políticas, 
inteligência emocional, neuroeducação e o 
desenvolvimento de capacidades de pen-
samento crítico, comunicação, colabora-
ção, conectividade, criatividade, resiliência, 
inovação, ação transformadora, liderança, 
desde a aprendizagem ao longo da vida até 
enfrentar uma nova realidade dominada pela 
incerteza.

A proposta é para a construção de uma 
educação voltada ao ideal de ser humano li-

vre, autônomo, democrático e solidário, res-
ponsável, comprometido, criativo, inovador, 
transformador e líder, a partir da atualiza-
ção dos quatro pilares básicos da educação 
(aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 
conhecer e aprender a conviver).

Uma educação não voltada para o ensino, 
mas para a aprendizagem onde o professor, 
cujo trabalho foi, é e sempre será de valor 
e importância insubstituíveis, não seja um 
transmissor de conhecimento, mas um faci-
litador, um motivador, um gestor da apren-
dizagem, na sala de aula e fora dela, presen-
cial e/ou virtual, com diversidade didática e 
pluralidade pedagógica.

No Brasil, o Kairós é liderado pela pro-
fessora Ana Lúcia Gazzola (ex-reitora da 
UFMG). Iniciativas semelhantes, entre ou-
tras, são desenvolvidas em universidades 
e no ensino básico: Institutos de Estudos 
Avançados (USP/SP/RP), Pensar a Edu-
cação (UFMG), Educação para o Futuro 
(UnB) e rede de Comunidades Aprendiza-
gens, lideradas pelo educador José Pacheco, 
fundador da Escola da Ponte em Portugal. 
Vamos ser parceiros dessa iniciativa com 
horizontes planetários para preparar um 
mundo melhor e mais justo para as próxi-
mas gerações.

Isaac Roitman é professor emérito da Universidade de 
Brasília, pesquisador emérito do CNPq, membro da 

Academia Brasileira de Ciência e do Movimento 2022-2030 
O Brasil e o Mundo que queremos.

Por Marcos Espínola

O Supremo Tribunal Federal está 
escrevendo a história da políti-
ca nacional. A decisão do mi-

nistro Edson Fachin, anulando todas as 
decisões no caso do ex-presidente Lula 
e ainda com a suspeição do ex-juiz Sér-
gio Moro, julgada pela 2ª turma do pró-
prio STF, presidida pelo Ministro Gil-
mar Mendes, se apresenta como um dos 
principais episódios jurídicos da história 
recente do país, afetando diretamente o 
cenário político e vislumbrando nova po-
larização Bolsonaro x Lula.

Tal episódio nos leva a crer que por 
cinco anos a Suprema Corte custou a 
reconhecer a incompetência da Vara Fe-
deral de Curitiba no referido julgamento, 
uma inércia que mudou o rumo da elei-
ção presidencial de 2018. Diz o dito po-
pular que a justiça tarda, mas não falha, 
porém, neste caso, falhou, tardou e acor-
dou anos depois, colocando os poderes 
em desarmonia.

Não nos cabe apontar culpados ou 
inocentes, mas o fato, grave, é a Suprema 
Corte demorar tanto tempo para repa-
rar um erro jurídico na condução de um 
processo que envolvia um ex-presidente 
e presidenciável. Se a justiça de Curitiba 
não tinha competência para tal julgamen-
to, porque deixaram ir tão longe?

Quando a defesa do Lula apontou per-
seguição política foi ignorada, mas o que 
fica parecendo tudo isso ao final?

A sociedade, que se dividiu na ocasião, 
parte endossava essa tese, e os antipetis-
tas não queriam saber, apostando todas 
as fichas no juiz Sérgio Moro, naquela 
altura, um herói brasileiro (será?). Pouco 
tempo depois, com o aceite para assumir 
um ministério e, mais ainda, com o rom-
pimento dele com o presidente Jair Bol-
sonaro, ficaram dúvidas que não foram 
esclarecidas até chegar na suspeição de 
sua imparcialidade.

A polarização cega. Inflamada pelos 
discursos de ambos os lados, a popula-
ção deixou de lado o racional e foi para 
as urnas movida pela emoção. Agora, não 
só fica para muitos a dúvida se foi feita a 
melhor escolha como a sensação de que 
fizemos parte de um jogo político, prota-
gonizado pelo Judiciário, papel que não 
lhe cabe ou não deveria caber.

Em verdade, todo esse cenário põe em 
xeque o estado democrático de direito. 
Mais do que isso, acabou o Judiciário, via 
13ª Vara da justiça Federal de Curitiba, 
impactando as eleições, com o impedi-
mento de um dos principais candidatos 
e que liderava a pesquisa de intenção de 
votos.

Como disse o saudoso Rui Barbosa, “a 
injustiça, senhores, desanima o trabalho, 
a honestidade, o bem”. Independente 
quem seja o réu, a justiça deve ser sobe-
rana e imparcial.

Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista 
em segurança pública.

Deep learning: a porta de entrada  
para a educação do futuro
Por Luiz Alexandre Castanha

O surgimento de novas tecnologias 
trouxe também muitas novidades 
para o ensino, seja em escolas ou 

empresas. E, para responder às novas exi-
gências de um mercado também evoluído na 
transformação digital, foi necessário inovar 
as maneiras de ensinar e aprender online.

Embora o advento do ambiente de e-lear-
ning tenha prometido um aprendizado mais 
flexível e independente devido à sua esca-
labilidade, ele ainda pode representar uma 
barreira para instituições e empresas.

À medida que avançamos no campo da 
Inteligência Artificial (IA) novas técnicas co-
mo o deep learning (aprendizado profundo) 
e redes neurais artificiais são desenvolvidas 
para melhorar a eficácia do aprendizado de 
máquina e tornar as aplicações de IA mais 
significativas.

O aprendizado profundo envolve algo-
ritmos que preveem os resultados possíveis 
com base nos dados do usuário, o que per-
mite que um computador exiba compor-
tamentos aprendidos com as experiências. 
Cada nova informação que um modelo de 
aprendizado profundo recebe o torna mais 
intuitivo.

O processo de aprendizagem profunda 
ocorre de forma autônoma, desde a extra-
ção e avaliação dos conjuntos de dados da 
plataforma de e-learning até a previsão do 
que os alunos precisam para basear-se em 

seu desempenho anterior. E as aplicações 
das tecnologias de deep learning são diver-
sas:

– Aprendizagem personalizada: É uma 
abordagem de e-learning centrada no aluno 
que enfatiza as suas metas e objetivos espe-
cíficos, bem como as suas preferências.

Uma sequência de cursos ou materiais de 
aprendizagem que utiliza a aprendizagem 
profunda é capaz de estruturar um caminho 
que permite aos alunos construir seu conhe-
cimento progressivamente.

Os ensinamentos são gerados e altera-
dos dinamicamente com base nas funções 
de trabalho do aluno, sua área de interesse, 
progresso, preferências de aprendizagem, 
informações demográficas, competências 
ou níveis de conhecimento. Normalmente, 
um modelo é construído para identificar, 
coletar e atualizar variáveis para personalizar 
conteúdos diferentes para cada aluno.

– Chatbots: Eles atuam como assistentes 
virtuais que fornecem respostas conversa-
cionais, servindo como um guia de referên-
cia rápida e uma ferramenta de gestão do 
conhecimento que pode acessar várias fon-
tes de informação que são distribuídas por 
toda a organização.

Um sistema de tutoria inteligente apre-
senta um conceito de aprendizagem com 
uma série de conversas que podem tanto 
atuar no treinamento como no suporte a um 
melhor desempenho.

– Indicador de desempenho: É usado 

para apontar um determinado padrão de 
aprendizagem, como mudanças significati-
vas que podem levar a uma reprovação no 
curso.

Ideal para ajudar os instrutores a aconse-
lhar os alunos antes que seja tarde demais. 
Também é capaz de fornecer uma maneira 
mais eficaz de analisar os dados de envolvi-
mento do aluno e identificar seus padrões. 
Nesse sentido, a sugestão de reformulação 
do conteúdo servirá como suporte adicional 
aos alunos que não estejam concluindo um 
curso ou atividade de aprendizagem.

Hoje já existem no mercado diversas pla-
taformas, como o IBM Watson ou Microsoft 
Azure, entre outras. Ao considerar o uso de 
aprendizado profundo no desenvolvimento 
de e-learning, é aconselhável escolher uma 
plataforma com cuidado, pois cada tecnolo-
gia oferecida tem seus pontos fortes e fracos.

Outras questões importantes a serem le-
vadas em conta são as necessidades dos tu-
tores e alunos, bem como das habilidades 
técnicas dos desenvolvedores que trabalha-
rão nessas ferramentas e serviços para criar 
ferramentas que funcionem de fato.

E e-learning cada vez mais se confirma 
como uma maneira de transmitir e avaliar 
conhecimento. Sua evolução é mais do que 
esperada! Como você vê essa tecnologia 
dentro da sua empresa?

Luiz Alexandre Castanha é especialista em Gestão de 
Conhecimento e Tecnologias Educacionais.
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Há um preço  
internacional do petróleo?

A pergunta acima é o título de artigo que o ex-presi-
dente da Petrobras Sérgio Gabrielli escreveu para o 

Le Monde Diplomatique. Para não deixar suspense, a coluna 
adianta a resposta: não. Os contratos futuros do petróleo 
não têm valor intrínseco, sendo muito mais apostas nos 
preços futuros. “Esse chamado ‘preço internacional do 
petróleo’ tem, portanto, cada vez mais características 
financeiras”, explica Gabrielli. “Apareceram os chamados 
Wall Street refiners, operadores do mercado que transacio-
navam volumes maiores de papéis do que o volume físico 
do produto (...) A maior parte das transações com contra-
tos futuros não é realizada com o propósito de movimen-
tar fisicamente a mercadoria, mas principalmente para fins 
de hedging, especulação ou investimentos financeiros.”

O ex-presidente da Petrobras explica que o petróleo 
não é um produto homogêneo, nem as refinarias têm as 
mesmas unidades de processo, resultando em um uni-
verso de produtos diferentes. “É muito difícil falar de ‘um’ 
preço internacional de gasolina. Há vários preços, refletin-
do às distintas estruturas tributárias, políticas de abertura 
dos mercados domésticos e relação entre produção e 
refino, além do grau de concentração industrial do setor.”

Coisa de mulher

O Perfil das Empresas de Consultoria no Brasil revelou, 
pelos comparativos de 2014 a 2020, participação expres-
siva das mulheres (40,3%). “É valiosa e gratificante essa 
pesquisa que relata a participação atuante das mulheres na 
consultoria e sua grande ascensão. Quando resolvi passar 
pela formação de consultores ministrada por Luiz Af-
fonso Romano em 2017, sabia que estava dando um passo 
promissor na minha carreira, e seu know-how e conheci-
mento me auxiliaram muito. Hoje atuo como consultora 
e master coach na área do desenvolvimento humano e or-
ganizacional trabalhando com pessoas, equipes e lideres”, 
afirma a  consultora Cilene Noman.

Detalhes sobre a  pesquisa em hotmart.com/prod-
uct/perfil-das-empresas-de-consultoria-do-brasil-2020/
D45889630Q

Rápidas

Entre 22 e 26 de março, o Museu do Ipiranga realizará 
o Curso de Capacitação em Negociações Internacionais. 
Inscrição até dia 16 em uspdigital.usp.br/apolo/inscrica
oPublicaFormTurmaListar?codund=33&codcurceu=33
0400029&codedicurceu=20001&numseqofeedi=1&orii
ns=W *** Para refletir sobre as soluções mais adequadas 
e superar os desafios relacionados à inovação e à sustent-
abilidade das cidades e distritos de inovação, o Rio de 
Janeiro recebe, nesta quinta, o 1º Seminário Rio Metápolis, 
realização da Redetec, Firjan e Alerj, com patrocínio da 
Faperj. Inscrições: riocriativo.org.br *** Arnaldo Bichuch-
er, chefe de operações turísticas da Secretaria Municipal 
de Turismo do RJ, é o convidado do projeto “Gente que 
faz”, nesta quinta-feira, às 15h, no Instagram @embaixa-
doresrio *** O IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio 
promove, nesta terça-feira, às 19h, o webinário “Criando 
o Novo no Tradicional: Por que o maior produtor de ovos 
da América do Sul decidiu criar um substituto para seu 
próprio produto?” Inscrições: bit.ly/2webinarIAG26y

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da  
Lei 6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações 
financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA GOOD FITNESS

CNPJ 28.488.841/0001-09 / NIRE 33400055861
A Presidente da Sociedade Cooperativa GOOD FITNESS, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do aconteci-
mento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por
meios online, no dia  27  de março de   2021, em primeira convocação
às 9:00 hrs com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Coope-
rados Associados, em segunda às 10:00 hrs com  metade mais 01 (um) do
número total de Cooperados Associados e em terceira e última às 11:00 hrs
convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados
para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais
Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída de Coopera-
dos; 2. Extinção de Cargo na Diretoria; 3. Reforma Estatutária. Ordinária: 1.
Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2. Relatório de
Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas
Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou Per-
das Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos Membros do
Conselho Fiscal; 7. Eleição do Novo Mandato da Diretoria.

Rio de Janeiro/RJ, 16 de Março de 2021.
 DIRETORA PRESIDENTE

 DEBORA NUNES GUIMARAES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO E POSSE
SIPROSEM CM– Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos
de Cachoeiras de Macacu, nos termos do Estatudo em vigor., com regis-
tro no Cartório do 2º Ofício de Cachoeiras de Macacu-RJ, com base nos
arts. 14 e 15, ficam CONVOCADOS por este Edital os servidores públicos
desta municipalidade, associados ao SIPROSEM CM , para no prazo de 15
(quinze) dias, apresentarem as chapas para Eleição da Diretoria do quadriênio
do período 2019-2022. Após término dos prazos haverá eleição deste
Siprosem-CM em 25 de julho de 2018. Fica nomeada a Comissão Eleitoral,
composta de 2 (dois) membros: Erenildo da Silva Bahiense e Alexandre
Azevedo que será presidida pelo primeiro, na Rua Nicomedes Arruda nº 33
Centro Cachoeiras de Macacu – RJ , CEP 28.680-000

Fernando Teixeira Ribeiro
Presidente SIPROSEM - CM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA ALIMENCOOP
CNPJ 26.635.933/0001-49 / NIRE 33400055390

O Presidente da Sociedade Cooperativa ALIMENCOOP, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
27 Março de 2021, em primeira convocação às 9:00 Hs com a pre-
sença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados,
em segunda às 10:00 Hs com  metade mais 01 (um)do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 11:00 Hs Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para delibe-
rar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2. Relatório
de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Per-
das Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou
Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos Membros
do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro/RJ, 16 de Março de 2021.

Angela Maria Neves Pereira
Diretora Presidente

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia a 
se reunirem no dia 26/03/2021, às 
10h, na sede da sociedade na Rua 
Marquês de Paraná nº 110, Centro, 
Niterói/RJ, a fim de deliberarem 
sobre a alteração do endereço da 
Loja Comercial. Niterói, 15/03/2021. 
Felipe Pimentel Turon - Diretor; 
Leonardo das Chagas Righetto - 
Diretor.

Sem liberdade de gestão fica difícil 
achar um ministro para a Saúde
Ao chegar ao Palácio 

da Alvorada nesta 
segunda-feira, Jair 

Bolsonaro confirmou a no-
meação do médico e presi-
dente da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), Marce-
lo Queiroga, para o cargo de 
ministro da Saúde. Também 
afirmou que o conhecia “há 
alguns anos” e que o traba-
lho do novo ministro será 
dar “prosseguimento” à ges-
tão de Eduardo Pazuello, que 
agora deixa a pasta.

Acontece que, momentos 
após, o ministro da Saúde, ge-
neral Eduardo Pazuello, con-
firmar em entrevista coletiva 
que Jair Bolsonaro “está, sim, 
pensando em substituição, 
está avaliando nomes” para 
ocupar a pasta que ele chefia 
atualmente, informou que 
não foi ele quem pediu para 
sair, como já havia declarado 
anteriormente.

“Eu só pedi para ir em-

bora uma vez na vida, no 
curso de comando. Eu não 
vou pedir para ir embora. 
Não é da minha característi-
ca. Isso não é brincadeira, é 
sério. É a pandemia, é o Mi-
nistério da Saúde, não pode 
ser levado da forma como 
está colocado. Nós estamos 
trabalhando. Se haverá uma 
substituição ou não, caberá 
ao presidente da República, 
não a mim”, falou.

Um pouco mais tarde 
Queiroga aceitou o convite 
de Bolsonaro para ser o no-
vo ministro da Saúde, subs-
tituindo Pazuello, isso após 
a cardiologista Ludhmila 
Hajjar recusar o convite. 
Ao que tudo indica, o foco 
de Queiroga no comando 
do ministério será acelerar 
a vacinação da população 
contra a Covid-19.

A falta de comando resul-
tante da ausência de liberda-
de de gestão, no momento 

em que se torna necessária 
a adoção de uma política 
nacional para o combate 
à pandemia da Covid-19, 
está levando o país a co-
nhecer seu quarto ministro 
da Saúde em mmenosmde 
dois anos, com o agravante 
que o atual ainda era interi-
ne que agora amplia a lista 
onde estão Luiz Henrique 
Mandetta e Nelson Teich.

Ludhmilla Jajjar, em en-
trevista a CNN, afirmou 
que recusou o convite pa-
ra Assumir o Ministério da 
Saúde “principalmente por 
motivos técnicos”. Disse 
ter sofrido ataques e amea-
ças de morte depois de ser 
cotada para ocupar o cargo, 
A médica afirmou que ficou 
muito honrada com o con-
vite, mas que o que apren-
deu está “acima de qualquer 
expectativa que não seja 
pautada em ciência”.

“Fiquei muito honrada 

pelo convite do presidente 
(Jair) Bolsonaro, tivemos 
dois dias de conversas, mas 
infelizmente acho que esse 
não é o momento para que 
eu assuma a pasta do Minis-
tério da Saúde por alguns 
motivos, principalmente 
por motivos técnicos”, afir-
mou, em entrevista nesta 
segunda-feira (15).

“Sou médica, cientista, 
especialista em cardiologia 
e terapia intensiva, tenho 
toda minhas expectativas 
em relação à pandemia. O 
que eu vi, o que eu escrevi, 
o que eu aprendi está acima 
de qualquer ideologia e aci-
ma de qualquer expectativa 
que não seja pautada em ci-
ência”, completou.Começa 
então uma transição que vai 
demorar uma ou duas sema-
nas”, completou.“Começa 
então uma transição que vai 
demorar uma ou duas se-
manas”, completou.

Piauí dará auxílio de R$ 1 mil aos mais afetados
O Governo do Estado do 

Piauí (PT) estabeleceu um 
conjunto de medidas econô-
micas para reduzir os efeitos 
gerados pelo agravamento da 
crise sanitária ocasionada pe-
la Covid-19. Dentre as medi-
das, está a disponibilização de 
auxílio financeiro no valor de 
R$ 1.000 para funcionários 
dos setores de bares, restau-
rantes e eventos. A concessão 
do benefício será coordenada 
pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômi-
co (SDE).

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Igor 
Neri, reforçou a necessidade 

de amparar os trabalhado-
res desses setores. “Um dos 
ramos que mais está sendo 
afetado por essa nova onda 
da pandemia e pelas novas 
medidas restritivas do esta-
do é o setor de bares, restau-
rantes e eventos. São setores 
que já vem sofrendo bastante 
com a pandemia e o Gover-
no do Estado decidiu adotar 
algumas medidas de auxílio a 
esse setor. A SDE ficou res-
ponsável por uma das quatro 
medidas lançadas ontem pelo 
secretário da Fazenda, Rafael 
Fonteles, de atender o setor. 
Com isso, a gente atende a 
essa classe que tanto tem 

sofrido com essa nova onda 
do coronavírus”, explicou o 
gestor.

Os líderes do PT na Câ-
mara dos Deputados, Elvi-
no Bohn Gass, e no Senado, 
Paulo Rocha, divulgaram 
nesta segunda-feira, 15, 
uma nota anunciando que o 
partido vai recorrer à Justi-
ça e a instâncias legislativas 
contra a PEC Emergencial, 
promulgada nesta segunda 
pelo Congresso. Os petis-
tas argumentam que o texto 
aprovado pela Câmara so-
freu uma alteração na reda-
ção final, sem que tenha sido 
aprovada pelo plenário da 

Casa. A Câmara derrubou a 
vedação de uso de superávit 
financeiro de diversos fun-
dos para amortização de dí-
vida, aprovada pelo Senado e 
que abria caminho para que o 
governo federal use cerca de 
R$ 65 bilhões para amortiza-
ção da dívida pública.

“Se prevalecer a redação 
promulgada será um golpe 
para políticas públicas de in-
teresse da população, já que 
diversos fundos terão seu es-
toque de recursos financeiros 
indevidamente canalizados 
para a amortização de dívida 
pública”, denunciam os par-
lamentares.

Anulação das sentenças de Lula no plenário do STF
O ministro do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
Edson Fachin pediu nesta 
segunda-feira que seja co-
locado na pauta do plenário 
da Corte o julgamento do 
recurso da Procuradoria-

Geral da República (PGR) 
que pede a revogação da 
decisão que anulou as sen-
tenças do ex-presidente Lu-
la na Lava Jato. 

Após a apresentação do 
recurso, o ministro havia 

dado cinco dias para a ma-
nifestação dos advogados. 
A defesa de Lula divulgou 
nota defendendo a manu-
tenção da anulação das con-
denações. Fachin deu nova-
mente um prazo de cinco 

dias para que a PGR faça 
uma nova manifestação so-
bre o caso. Quando a nova 
manifestação for entregue, 
caberá ao presidente do Su-
premo, ministro Luiz Fux, 
pautar o julgamento.
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‘Bom de bico’

Aprenda aqui como escapar aos golpes mais manjados 
aplicados nos porteiros de edifícios para assaltar 

apartamentos. As dicas são do pessoal do site SindicoNet, 
craque no assunto, e que ouviu os especialistas Elias 
de Godoy (consultor de segurança e oficial da PMSP) 
e Hugo Tisaka (consultor de segurança). O SindicoNet 
recomenda a impressão de um folder de alerta (download 
grátis no site) e sua afixação em portarias, elevadores e 
áreas comuns dos edifícios. Uma boa propaganda porta-a-
porta também ajuda.

– Alegam ter de fazer reparos dentro da unidade, ou, 
no caso do carteiro, ter de entregar em mãos determinada 
correspondência. Os especialistas recomendam pedir 
crachá com foto e não permitir a entrada nas unidades se 
o serviço não foi solicitado pelo morador;

– Procuram forçar a entrada no condomínio sem se 
identificar, ou apresentando documentos e identidades 
falsos. O porteiro não deve mudar o procedimento nem 
se deixar intimidar pela “autoridade” de quem quer que 
seja. É seu local de trabalho. Autoridade ali é ele! Só deve 
permitir a entrada se o morador autorizar. Se o morador 
não estiver em casa, nada feito. Que voltem outra hora!

– Com o calor que anda fazendo, especialmente no 
Rio de Janeiro, o golpe é manjadíssimo. Geralmente em 
dupla, de sunga e chinelo, os malandros invadem o prédio 
e levam o produto do furto em mochilas. O porteiro deve 
procurar conhecer os moradores do prédio e não abrir o 
portão a estranhos antes da autorização de quem dizem 
querer visitar;

– Geralmente de terno, entra a pé pela entrada de 
pedestres ou pela garagem, quando um morador chega 
com o carro. Dentro do prédio, rende o porteiro e o 
obriga a abrir o portão aos camparsas. Dica de quem sabe: 
a boa aparência do pilantra não deve enganar o porteiro. 
Nenhum procedimento de segurança deve ser relaxado 
porque o sujeito está bem vestido.

Ainda aqui, vale a recomendação: o porteiro tem de se 
familiarizar com os moradores ou visitas habituais e, se 
estiver em dúvida, abordar a pessoa, educadamente. Antes 
de permitir o acesso ao interior do prédio, perguntar a 
unidade a que se dirige e confirmar a informação com o 
morador.

O comércio lojista 
da Cidade do Rio 
de Janeiro ven-

deu menos 6,5% em feve-
reiro em relação ao mesmo 
mês de 2020. É o segundo 
resultado negativo do ano 
(janeiro registrou menos 
15%). Os dados são do Clu-
be de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio) 
e do Sindicato dos Lojistas 
do Comércio do Município 
do Rio de Janeiro (Sindilo-
jasRio), que ouviu cerca de 
750 estabelecimentos co-
merciais da cidade.

A pesquisa mostra tam-
bém que todos os setores 
do ramo mole (bens não 
duráveis) e do ramo duro 
(duráveis) apresentaram 
resultados negativos. Os 
que tiveram as maiores 
quedas no faturamento no 
ramo mole foram calça-
dos (-5,5%), confecções 
(-5,2%) e tecidos (-4,8% %) 
e no ramo duro (bens durá-
veis) óticas (-6,8%), móveis 
(-5,5%), joias (-5,2%) e ele-
trodomésticos (-3,8%). A 
venda a prazo com menos 
3,8%% e a venda à vista 
com menos 3,5% foram 
as formas de pagamento 
preferidas pelos consumi-
dores.

Também o faturamento 
das lojas conforme a locali-
zação dos estabelecimentos 
foi negativo.  No ramo mo-
le, as lojas da Zona Norte 
venderam menos 5,2%, as 
do Centro menos 4,5 e as 
da Zona Sul menos 3,8%. 
Nos bens duráveis as lojas 
do Centro, da Zona Sul e 
da Zona Norte venderam 
menos 6,5%, 5,2% e 4,5%, 
respectivamente.

De acordo com Aldo 
Gonçalves, presidente do 
CDL-Rio e do Sindilojas-
Rio, entidades que juntas 
representam mais de 30 mil 
lojistas, o resultado conti-
nua refletindo os efeitos da 
pandemia.

“Além disso, o desem-
prego e a queda de renda 
também estão afastando o 
consumidor das compras. 
A verdade é que as pessoas, 
principalmente as de menor 
poder aquisitivo, perderam 
o fôlego para consumir. 
Nem mesmo as liquidações, 
descontos e facilidades de 
crédito foram capazes de 
estimular os consumidores 
para as compras”.

Já segundo economistas 
da Boa Vista, após surpre-
ender o mercado negativa-
mente ao registrar queda 

superior a 6% em dezem-
bro, na comparação mensal 
dos dados dessazonaliza-
dos, o varejo voltou a cair 
em janeiro, agora em 0,2%, 
de acordo com os dados 
da Pesquisa Mensal do Co-
mércio (PMC), divulgada 
na última sexta-feira, pelo 
IBGE.

Quando os dados de de-
zembro foram divulgados, 
o mau desempenho do va-
rejo foi, por muitos, justifi-
cado pela proximidade do 
fim do programa de auxílio 
emergencial. Desta forma, é 
razoável algum nível de pes-
simismo em relação às pró-
ximas publicações sobre o 
desempenho do varejo, da-
do que já se passaram dois 
meses completos (janeiro e 
fevereiro) sem o suporte do 
auxílio emergencial. Além 
disso, pensando no mês de 
março, deve haver um im-
pacto ainda maior, em fun-
ção da adoção de medidas 
de isolamento ainda mais 
restritivas em diversas lo-
calidades, para combater o 
agravamento da pandemia.

Dentre os destaques dos 
dados de janeiro, o seg-
mento de tecidos, vestuário 
e calçados caiu 8,2% e o 
segmento de móveis e ele-

trodomésticos, 5,9%. Além 
disso, a queda de 1,2% no 
segmento de super e hiper-
mercados também chama 
atenção, mostrando que 
o bom desempenho deste 
segmento tinha clara rela-
ção com o auxílio emergen-
cial.

Outro fator de suma im-
portância deve pesar ainda 
mais sobre o varejo: o de-
semprego. O impacto real 
do aumento no número de 
desempregados provocado 
pelos impactos da crise do 
coronavírus foi mascarado, 
inicialmente, pelo auxílio 
emergencial. No entanto, o 
cenário atual é outro e a re-
tomada no mercado de tra-
balho parece cada vez mais 
distante à medida que uma 
solução definitiva para a 
pandemia é prorrogada, em 
um processo de vacinação 
ainda lento.

Neste primeiro trimestre, 
o varejo se encontra numa 
situação similar ao início 
da pandemia: sem o auxílio 
emergencial, com restrições 
mais severas para o seu fun-
cionamento e com o merca-
do de trabalho fragilizado. 
A situação é ainda agravada 
pelas pressões inflacioná-
rias.

Pix Cobrança começa no dia 14 de maio
O Banco Central (BC) 

adiou novamente a imple-
mentação do Pix Cobrança, 
ferramenta que permitirá 
cobranças com vencimento 
em datas futuras. Inicial-
mente prevista para come-
çar em janeiro, a nova fun-
cionalidade do Pix entraria 
em operação nesta segun-
da-feira, mas agora só co-
meçará a funcionar em 14 
de maio.

A instrução normativa, 
com a nova data, foi publi-
cada hoje no Diário Oficial 
da União.

O Pix Cobrança para pa-
gamentos com vencimento 
permitirá que empresas ou 

microempreendedores ge-
rem um código QR (ver-
são avançada do código de 
barras) para transações em 
data futura, como um bole-
to. Desde o lançamento do 
Pix, em 16 de novembro, é 
possível gerar um código 
QR para pagamentos ime-
diatos.

O BC não informou 
o motivo do adiamento. 
Mas, de acordo com a 
instrução normativa, os 
participantes do Pix que 
já ofertam o Pix Cobran-
ça agora terão até 30 de 
abril para concluir as eta-
pas de validação de QR 
Codes.

Sistema de pagamentos 
instantâneos do BC, o Pix 
permite a transferência de 
recursos entre contas ban-
cárias 24 horas por dia. As 
transações são executadas 
em até 10 segundos, sem 
custo para pessoas físicas. 
Para usar o Pix, o corren-
tista deve ir ao aplicativo 
da instituição financeira e 
cadastrar as chaves eletrô-
nicas, que podem seguir 
o número do celular, o e-
-mail, o Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF), para 
pessoas físicas ou o Ca-
dastro Nacional de Pesso-
as Jurídicas (CNPJ), para 
empresas.

O usuário também pode 
gerar uma chave aleatória, 
com um código de até 32 
dígitos ou mesmo usar os 
dados da conta. Cada cha-
ve eletrônica está associada 
a uma conta bancária. Pes-
soas físicas podem ter até 
cinco chaves por conta. Pa-
ra pessoas jurídicas, o limite 
sobe para 20.

Cerca de 98 mil micros foram abertas no 1º bi de 2021
No primeiro bimestre 

desse ano, foram abertas em 
todo o país 98,1 mil micro e 
pequenas empresas, núme-
ro 1,7% abaixo do registra-
do no mesmo período de 
2020. Desse universo, 55,9 
mil, o que corresponde a 
57%, foram abertas no mês 
de janeiro. As informações 
constam em levantamento 
realizado pelo Sebrae com 
base em dados da Receita 
Federal.

Apesar do mês de janeiro 
ter apresentado um cresci-
mento de 12,6% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior, o baixo desempe-

nho na abertura de empre-
sas em fevereiro puxou o 
resultado do bimestre pa-
ra baixo. No segundo mês 
desse ano, houve uma retra-
ção de 15,8% em relação ao 
mês de fevereiro de 2020 na 
abertura de novos negócios.

De acordo com o pre-
sidente do Sebrae, Car-
los Melles, esse declínio 
de abertura de empresas 
de micro e pequeno por-
te em fevereiro pode re-
tratar as dificuldades que 
os empreendedores estão 
tendo devido ao avanço 
da pandemia no país, des-
de o final do ano passado. 

“Voltamos a conviver com 
medidas mais restritivas do 
comércio nos estados e is-
so impacta diretamente no 
desempenho dos pequenos 
negócios no país, principal-
mente os ligados aos ramos 
de alimentação e vestuário”, 
frisou Melles.

Ao analisar o desempe-
nho da abertura dos peque-
nos negócios por atividade, 
em fevereiro, dos 20 seg-
mentos com maior registro 
de abertura, 18 registraram 
queda significativa em rela-
ção ao mesmo período de 
2020. Entre eles estão as 
atividades de lanchonetes 

e similares, com queda de 
37% e restaurantes, menos 
34%.  O comércio varejista 
de mercadorias em geral, 
com predominância de pro-
dutos alimentícios, como 
por exemplo mercearias e 
minimercados, caiu 26% e 
o de vestuário, 24%.

Apenas duas atividades 
apresentaram aumento de 
abertura de empresas em 
fevereiro. A de consultoria 
em gestão empresarial, que 
subiu 6%, e a atividade de 
corretagem, compra e ven-
da e avaliação de imóveis, 
que apresentou aumento de 
4% em fevereiro deste ano.

Venda do comércio carioca 
caiu 6,5% em fevereiro
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2020
1. FATOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2020: Destaques de 2020: • A 
produção working interest (WI) foi de 115,8 kboepd, um crescimento de 7% 
face a 2019, devido ao contínuo desenvolvimento dos projetos tupi, Berbigão 
e Sururu e início da produção de Atapu. • Campos de Tupi (anterior Lula) e 
Iracema atingiram o plateau da primeira fase de desenvolvimento após a con-
clusão do ramp-up na área de Tupi Norte em Julho. • Os parceiros chegaram 
a acordo sobre a venda do FPSO P-71 bem como a elaboração de um plano 
de desenvolvimento atualizado. Este plano deverá ser submetido à ANP du-
rante o ano de 2021 e terá como principal objetivo identificar investimentos 
adicionais bem como o pedido para a extensão da licença. • Entrada em ope-
ração da FPSO #11, na área de Atapu em junho de 2020 dando início à ex-
ploração deste projeto no polígono do pré-sal. • Liquidação das equalizações 
dos projectos de Tupi, Atapú e Sépia bem como a execução dos Acordos de 
Equalização de Gastos e Volumes (AEGV’s) Submissão do plano de desen-
volvimento para a primeira fase de Bacalhau à ANP bem como a adjudicação 
dos respetivos contractos de FEED. • Efetivação, pela ANP, do processo de 
farm-out do projeto Rabo Branco em dezembro/2020. Término da perfuração 
do poço de exploração no Uirapuru com início em 2019 e continuação da 
aquisição sísmica 3D que se encontra no final da fase de processamento. 2. 
EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO: Visão geral da produção em 2020: • Pro-
dução WI de 115,8 kboepd, um aumento de 7% face ao período homólogo 
(108,3 kboepd), para o qual contribuiu o desenvolvimento dos projetos Tupi e 
Iracema, nomeadamente na área de Tupi Extremo Sul e Tupi Norte bem como 
o ramp-up da FPSO #10 na área de Berbigão e Sururu. Importante realçar a 
entrada em produção da FPSO #11 na área de Atapu, marcando o início do 
desenvolvimento de Atapú. Atividades de desenvolvimento: • Considerada 
uma referência no sector, a região do pré-sal brasileiro compreende grandes 
acumulações de petróleo de excelente qualidade. A Petrogal Brasil está pre-
sente nesta região desde a exploração e avaliação das primeiras descobertas 
e, desde então, tem estado exposta a várias das suas principais descobertas e 
desenvolvimentos. • Os projetos mais significativos da Galp incluem o desen-
volvimento de uma das maiores descobertas de petróleo nas últimas décadas 
no pré-sal da bacia de Santos no Brasil. • Hoje, a Petrogal Brasil, é a terceira 
maior produtora do país, tendo ultrapassado a marca de 100 kboepd em 2019, 
e continuando a crescer rapidamente com base em desenvolvimentos de ati-
vos de elevada qualidade.  

• A Galp iniciou a produção no pré-sal em 2010, através da FPSO Cidade 
Angra dos Reis alocada à área piloto de Tupi e, no final de 2020, encontravam-
-se em produção onze unidades FPSO, das quais sete na acumulação de 
Tupi, duas na acumulação de Iracema, uma nas acumulações de Berbigão e 
Sururu e uma na acumulação de Atapu. Lula e Iracema: Localizados na bacia 
do pré-sal de Santos, os campos de Lula e Iracema estão entre as maiores e 
mais produtivas descobertas de petróleo em águas profundas do mundo. • Os 
projetos de Lula e Iracema são, atualmente, os que mais contribuem para a 
produção da Petrogal Brasil. Em menos de 10 anos, foram instaladas nove 
unidades de produção com uma capacidade combinada para processar diaria-
mente até 1,3 mmbbl de petróleo e 56 mm3 de gás natural. • Durante 2020, os 
parceiros continuaram focados na execução destes projetos de alta qualidade, 
tendo sido dada como concluída a primeira fase de desenvolvimento. Todas 
as nove unidades a operar nos campos de Lula e Iracema, todas em diferentes 
áreas de desenvolvimento, estão a produzir em níveis de plateau. • Relativa-
mente à campanha de perfuração, até ao final de 2020 foram perfurados 130 
poços (71 produtores e 59 injetores), dos cerca de 150 poços planeados. • 
Uma vez que a acumulação de Lula se estende para a área adjacente do sul 
de Tupi, que faz parte da Cessão Onerosa, e para uma área não contratada, 
foi necessário um processo de unitização. Em março, a ANP aprovou o Acordo 
de Unitização relativo à acumulação de Tupi, o qual entrou em vigor a partir de 

abril de 2019. A Petrogal Brasil detém agora uma participação de 9,21% no 
campo unitizado de Tupi. • A Petrogal Brasil e os seus parceiros estão empe-
nhados em maximizar a extração de valor dos seus ativos, otimizando as ope-
rações e aumentando o fator de recuperação dos recursos descobertos. Atu-
almente, a Petrogal Brasil estima que com os desenvolvimentos já em curso, 
irá recuperar 34% dos recursos. A ambição de longo-termo da Empresa é de 
recuperar acima de 40%. • Em 2020, a Petrogal Brasil juntamente com os seus 
parceiros acordou a estrutura para futuros desenvolvimentos da área de Tupi 
e Iracema. Um novo plano de desenvolvimento será desenhado de forma a 
identificar desenvolvimentos adicionais nesta área. Este plano deverá ser sub-
metido à ANP durante o ano de 2021. Grande Iara: Composto por três diferen-
tes acumulações, designadas como Berbigão, Sururu e Atapu, o projeto Gran-
de Iara encontra-se na área central do pré-sal na bacia de Santos. • A Petrogal 
Brasil detém, através do consórcio BM-S-11, uma participação em Berbigão, 
Sururu e Atapu, três acumulações diferentes localizadas no interior da área 
central do pré-sal da bacia de Santos, a nordeste das acumulações de Lula e 
Iracema. • A unidade FPSO P-68, que irá desenvolver Berbigão e o flanco 
oeste de Sururu, iniciou produção em novembro de 2019. É a quarta FPSO 
replicante a iniciar produção no pré-sal, tendo a capacidade para processar 
150 kbpd e 6 mm3 de gás natural por dia. Está planeada a conexão a 10 poços 
produtores, dos quais cinco na acumulação de Berbigão, e a sete injetores. • 
A unidade FPSO P-70, que irá desenvolver a acumulação de Atapu, iniciou 
produção em junho de 2020. É a quinta FPSO replicante a iniciar produção no 
pré-sal, tendo capacidade para processar 150 kbpd e 6 mm3 de gás natural 
por dia. Está planejada a conexão de 8 poços produtores e 8 injetores. • Na 
área de Sururu, o consórcio continua a estudar a acumulação e, foi perfurado 
em 2020 um RDA (Reservoir Data Acquisition) com o principal objectivo de 
reduzir a incerteza e melhor o conceito de desenvolvimento. Um Extended 
Well Test (EWT) está planeado para 2021. • Em agosto de 2019, a ANP apro-
vou o Acordo de Unitização relacionado com a acumulação de Atapu, que 
entrou em vigor a 1 de setembro. O acordo estabelece que a licença do BM-S-
-11A representa 17,03% da área unitizada (BM-S-11A, área da Cessão One-
rosa e a área não contratada), com a Petrogal Brasil a deter uma participação 
de 1,703%. As duas acumulações adicionais na licença BM-S-11A, Berbigão 
e Sururu, também estão sujeitas a um processo de unitização, sendo que os 
acordos já foram submetidos à ANP e aguardam aprovação. Bacalhau: Es-
tendendo-se pelo bloco BM-S-8 e pelo bloco Carcará Norte, o projeto Baca-
lhau é considerado um dos ativos mais promissores do polígono do pré-sal. • 
O projeto Bacalhau, anteriormente denominado Carcará, estende-se pelos 
blocos BM-S-8 e Carcará Norte, é considerado um dos ativos mais promisso-
res da bacia de Santos no pré-sal, devido às condições de alta pressão do 
reservatório e aos seus recursos de elevada qualidade Trata-se de um projeto 
competitivo e sustentável, tanto a nível económico como ambiental, com uma 
intensidade carbónica abaixo dos 9 kgCo2e/boe. • Após o acordo entre os 
parceiros, em alinhar as suas participações no bloco BMS-8 e na área Carcará 
Norte, a última transação pendente foi aprovada pela ANP em junho de 2019, 
com a Petrogal Brasil a deter desde então uma participação de 20% no Gran-
de Bacalhau. • O projeto do Bacalhau será desenvolvido por fases, sendo a 
Fase I composta por uma FPSO com 220 kbpd de capacidade, a maior unida-
de planeada a ser instalada no pré-sal, e considerando a reinjeção total do gás 
natural associado, a solução mais robusta para a gestão do gás. • No final de 
2019, os parceiros submeteram à ANP, as Declarações de Comercialidade 
(DoC) da descoberta de Bacalhau. Já em 2020, foram adjudicados os contra-
tos de FEED para a primeira fase do projeto Bacalhau, tendo sido atribuído à 
Modec a unidade FPSO e à Subsea Integration Alliance o desenvolvimento 
dos equipamentos de subsea, umbilical, risers e flowlines (SURF). • Em Julho 
de 2020, o plano de desenvolvimento para a primeira fase foi submetido à 
ANP e o consórcio negociou os Acordos de unitização com o objetivo de uniti-
zar as áreas de Bacalhau, o qual foi submetido em Janeiro de 2021. • Este 
projeto é previsto ser sancionado em 2021 com início de produção em 2024. 
Sépia Leste e Júpiter: O Bloco BM-S-24, no pré-sal brasileiro, na bacia de 
Santos, incorpora tanto a área de Sépia Leste como a grande descoberta de 
Júpiter. • O bloco BM-S-24 incorpora as áreas de Júpiter e Sépia Leste, na 
bacia de Santos do pré-sal. • A descoberta de Sépia, uma área da Cessão 
Onerosa, estende-se para a área Sépia Leste, dentro da licença BM-S-24 e, 
portanto, foi necessário um processo de unitização. Em agosto, a ANP apro-
vou o Acordo de Unitização de Sépia, que entrou em vigor a 1 de setembro. O 
contrato estabelece que a licença representa 12,07% da área unitizada (BM-
S-24 + Cessão Onerosa), com a Petrogal Brasil a deter uma participação de 
2,414% através da sua participação de 20% no BM-S-24. • O início da produ-
ção do campo unitizado de Sépia está previsto para 2021, através de uma 
unidade FPSO com capacidade de processamento de 180 kbpd e 6 mm3 de 
gás natural por dia, deixou o estaleiro na China em Novembro de 2020 para o 

Brasil. • Relativamente à descoberta de Júpiter, uma acumulação de grande 
dimensão e separada de Sépia, os parceiros estão a dar continuidade aos 
estudos de desenvolvimento tecnológico e a analisar atividades adicionais de 
avaliação de forma a suportar a solução conceptual do projeto. • Em Agosto de 
2020, um Drill stem test (DST) do poço Apollonia foi completado com sucesso. 
Os resultados preliminares mostram o potencial do reservatório Júpiter. Proje-
tos onshore: A Petrogal Brasil é o operador de um campo onshore no Brasil, 
DoReMi. Além disso, possui 50% do campo de Sanhaçu na Bacia Potiguar 
terrestre. • O campo Rabo Branco, localizado na bacia de Sergipe-Alagoas, foi 
declarado comercial em 2012 e contribuiu de forma estável para a produção 
da Petrogal Brasil em 2020. O campo de DoReMi localizado na mesma bacia 
teve a sua Declaração de Comercialidade em 2013. • O campo Rabo Branco 
teve seu farm-out aprovado pela ANP em dezembro/2020 e não faz mais par-
te do portfolio da Petrogal Brasil. O campo Dó-Ré-Mi está com seu processo 
de farm-out ainda em análise pela ANP. • O campo de Sanhaçu, localizado na 
bacia de Potiguar, foi declarado comercial em 2009 e iniciou produção em 
2012. Ativos em exploração: Uirapuru: • Uirapuru é um ativo de exploração 
de alto potencial adjudicado à Galp em 2018 após a 4ª rodada de licitações 
PSC. O consórcio de Uirapuru iniciou a campanha de exploração no final de 
2019, com o primeiro poço perfurado que revelou a presença de um reserva-
tório poroso. Em 2020, o consórcio continuou a avaliar os resultados do poço 
e continuaram os estudos geológicos e novos poços são planejados para au-
mentar o conhecimento do reservatório. Bloco C-M-791: • O bloco C-M-791 é 
um ativo de exploração na bacia de Campos com potencial de play de pré-sal. 
Em 2019, o consórcio iniciou um programa de exploração com a aquisição de 
c.2.800 km2 de sísmica 3D na região, mais do que cobrindo a área do bloco 
C-M-791. Atualmente, os dados estão na fase final de processamento. 3. RE-
CURSOS HUMANOS: • Em 31 de Dezembro de 2020 o número total de recur-
sos humanos ao serviço da Empresa, era de 70 sendo 66 como funcionários 
“CLT” e 4 “Pró-Labore”. 4. ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA: • Em 2020 
o Lucro Líquido da Petrogal Brasil reduziu-se em $334m quando comparado 
com 2019, atingindo o patamar de -$47m, refletindo em grande parte os im-
pactos da pandemia do Covid-19 tanto na produção quanto no preço do barril. 
• Ao mesmo tempo houve uma redução dos ativos (CAPEX) em 14%, material-
mente decorrentes das unitizações, com redução de participação (track parti-
cipation) da Petrogal nos ativos de Lula, Atapu e Sépia. Análise Econômica: 
• Em 2020, o Lucro Operacional reduziu $302m face ao ano de 2019, atingindo 
o patamar de $187m. Esta redução foi em grande escala influenciada por uma 
menor receita bruta de vendas decorrente da queda de cotação do barril de 
óleo no mercado internacional. • Durante 2020, a produção média pertencente 
à Petrogal Brasil foi de 115,8 kboepd, um aumento de 7% face a 2019 (108,3 
kboepd) devido ao contínuo desenvolvimento dos projetos Tupi, Berbigão e 
Sururu e início da produção de Atapu. • Os Resultados Financeiros de 2020 
foram negativos em $51m, essencialmente devido à variação cambial e im-
pacto dos juros. O Lucro Líquido do Exercício do ano de 2020 foi negativo em 
$47m o que representa em uma redução de $334m frente a 2019. • Todas as 
informações aqui descritas podem ser analisadas com maior profundidade nas 
Demonstrações Financeiras de 2020. Moeda Funcional: A Administração da 
Companhia, em primeiro de Janeiro de 2020, alterou a sua Moeda Funcional, 
com base no CPC 02, do Real (R$) para o Dólar Americano (USD), sendo esta 
também utilizada, como moeda de apresentação na preparação das demons-
trações financeiras. Análise Financeira: • O ativo da empresa reduziu $814m 
face ao período homólogo, atingindo o total de $4.826m. Esta redução do ativo 
reflete essencialmente o impacto das unitizações no ativo não circulante com 
a redução de participação nos blocos de Tupi, Atapu e Sépia. • Todas as infor-
mações aqui descritas podem ser analisadas com maior profundidade nas 
Demonstrações Financeiras de 2020. 5. REFERÊNCIAS FINAIS: • A Diretoria 
Executiva e o Conselho de Administração agradecem aos sócios, aos parcei-
ros e empresas que, das mais variadas formas contribuíram para o cumpri-
mento dos objetivos traçados para a Petrogal Brasil, S.A. no ano de 2020. 6. 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS: A Petrogal Brasil, S.A. 
apurou, no exercício de 2020, um Prejuízo de US$ 47.469.306,58 (quarenta e 
sete milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e seis dólares e 
58 centavos), o qual a Administração propõe a alocação à conta de resultados 
acumulados. 
Rio de Janeiro, 09 de março de 2021
A Diretoria Executiva
Luis Miguel Fonseca A. de Araújo Pereira
Diretor Presidente 
Wu Chengliang
Diretor Financeiro 
Mauro Coutinho Fernandes
Diretor de Operações
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1. CO  NTEXTO OPERACIONAL
A Petrogal Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital 
fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
detida pela Petrogal Brasil BV e pela Winland International Petroleum Sarl, 
tendo por objeto social a pesquisa e exploração e produção de petróleo bruto 
e gás natural, bem como quaisquer outras atividades comerciais, industriais, 
de investigação e prestação de serviços relacionados a essas atividades. A 
Companhia foi constituída em 23 de dezembro de 1999, tendo como finalidade 
principal a participação nos processos de licitação em realização pela Agência 
Nacional de Petróleo - ANP, para obtenção de concessão do direito de pesqui-
sa, desenvolvimento e produção de bacias de petróleo bruto e gás natural. No 
decorrer do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, foram firmados os 
Acordos de Equalização de Gastos e Volumes (AEGVs) relativamentes às ja-
zidas compartilhadas de Tupi, Atapu e Sépia entre as partes. No que se refere 
a Sépia, pertencente à licença BM-S-24, a aprovação do AIP foi efetiva a partir 
de 1º de setembro de 2019. Com este processo de unitização, a participação 
da Galp, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, ficou em 2,414% sobre a 
área do Sépia Unitizado (Contrato de Concessão BM-S-24 + Cessão Onero-
sa). No caso de Atapu, cuja acumulação se estende para além dos limites da 
licença BM-S-11A, a aprovação do AIP foi efetiva a partir de 1º de setembro 
de 2019. Com este processo de unitização, a participação da Galp, através da 
sua subsidiária Petrogal Brasil, ficou em 1,703% sobre a área do Atapu Uniti-
zado (contrato de Concessão BM-S-11A + Cessão Onerosa + Área não Con-
tratada). É de notar que o BM-S-11A contém ainda duas acumulações adicio-
nais, Berbigão e Sururu, também sujeitas a processos de unitização. Contudo 
os AIP’s submetidos à ANP em 2018 ainda estão pendentes de aprovação do 
órgão regulador. Os processos de unitização dão origem a equalizações entre 
os participantes de cada área licenciada, baseadas nos gastos e investimento 
incorridos no passado pelos parceiros, considerando a sua participação origi-
nal, e os resultados operacionais decorrentes de produção de hidrocarbonetos 
recebidos. Durante o período em análise, e relativamente ao AIP de Tupi, a 
Galp reconheceu um impacto negativo de R$ 877.516 mil em resultado líquido 
e um decréscimo de R$ 283.553 mil em outros ativos/passivos, resultante do 
ajuste de receitas passadas e investimentos, o que resultou num valor total de 
R$ 603.581 mil a pagar. No que se refere a Sépia, foi reconhecido um impacto 
negativo em resultado de R$ 38.856 mil, e um acréscimo de investimentos 
de R$ 74.058 mil, o que resultou num valor a pagar de R$ 113.184 mil. No 
caso de Atapu, há um impacto positivo em resultado de R$ 8.460 mil, e um 
decréscimo de investimentos de R$ 395 mil, o que resulta num valor a receber 
de R$ 8.065 mil. Em dezembro de 2020, mediante a aprovação da ANP, a 
Companhia vendeu à Petrom Produção de Petróleo e Gás Ltda. sua participa-
ção de 50% do bloco SEAL-T-429, localizado na Bacia Sergipe-Alagoas, área 
que continha o Campo de Rabo Branco e que era operador. Foi apurado um 
ganho de R$ 5.919 mil nesta operação. Referente ao POT-T-479, em 2020 a 
Companhia reverteu a imparidade em R$ 6.951 mil devido ao aumento do va-
lor do respectivo ativo. A Companhia constituiu imparidades em alguns blocos 
exploratórios do seu portfólio durante 2020, houve a provisão de imparidade 
no valor de R$ 595.319 mil para prospectos principalmente relacionados a 
Bacia de Potiguar. No decorrer do exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2020, encontravam-se em produção o Tupi Pilot (Cidade Angra dos Reis), 
o Tupi Nordeste (Cidade Paraty), Iracema Sul (Cidade de Mangaratiba), Irace-
ma Norte (Cidade Itaguaí), Tupi Alto (Cidade de Maricá), Tupi Central (Cidade 
de Saquarema), Tupi Sul (P66), Tupi Extremo Sul (P69), Tupi Norte (P67), 
Berbigão-Sururu (P68) e Atapu (P70) do projeto BMS-11 e o Campo Sanhaçu. 
A Companhia continua com trabalhos de pesquisa, tendo em vista que o início 
de suas operações está vinculado ao êxito na produção das áreas de conces-
são adquiridas. A fase de produção de cada campo começa na data de entre-
ga da declaração de comercialidade à Agência Nacional de Petróleo - ANP, e 
terá a duração de 27 anos, sendo esse prazo passível de renovação mediante 

aprovação desta entidade. Os gastos incorridos serão amortizados a partir 
da inicialização das operações comerciais dos campos, durante o período de 
concessão. Impactos da pandemia de COVID-19: A 11 de março de 2020, o 
vírus COVID-19 foi declarado pandémico pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). O isolamento social profilático foi posto em prática em diversos países, 
o que contribuiu para o abrandamento da economia global bem como para a 
redução da procura do petróleo e seus derivados, nomeadamente nos princi-
pais mercados onde a Galp opera. Como resultado deste cenário imprevisível, 
a Galp adotou um conjunto de ações com o objetivo de mitigar o impacto 
da pandemia na sua posição financeira, que incluíram redução de custos e 
investimentos e um aumento da liquidez financeira. A Administração da Galp 
acredita que possui recursos adequados para continuar as suas operações a 
longo prazo, e como tal, o princípio da continuidade é aplicado na preparação 
das demonstrações financeiras.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
A administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e que cor-
respondem às utilizadas por ela na sua gestão.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das 
demonstrações financeiras são as seguintes: a) Moeda funcional e conver-
são de moedas estrangeiras: A Administração da Companhia em 1º de Ja-
neiro de 2020, alterou  a sua “Moeda Funcional”, do Real (R$) para o Dólar 
Americano ($ ou USD) A mudança de moeda funcional advém da conclusão 
que o Dólar Americano passa a predonominar no ambiente macro-econômico 
que a Petrogal Brasil opera. Todas as transações do ano de 2020, bem como 
saldos de 1º de janeiro de 2020 foram convertidos para USD. Embora tenha 
mudado a sua moeda funcional, a Petrogal Brasil não alterou a moeda de 
apresentação de R$ em suas demonstrações financeiras. Para efeitos de 
comparativos a Empresa converteu as demonstrações financeiras utilizando 
os seguintes câmbios:
  2020  2019
$/R$ spot 5,1967 4,01967243
$/R$ médio 5,1608 3,94570498
Os saldos da posição financeira são convertidos à taxa spot. As rubricas do 
Capital Próprio são convertidas à taxa histórica, sendo que será apresentado 
uma rubrica de Ajustamentos acumulados de conversão para moeda de apre-
sentação que absorverá a diferença dos valores entre os câmbios históricos, 
câmbio médios anuais e o câmbio spot. Todas as rubricas que compõem os 
resultados líquidos são convertidas ao câmbio médio do ano apropriado. b) Cai-
xa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com 
a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para in-
vestimento ou outros fins, e incluem caixa e contas bancárias. A Companhia 
considera como caixa e equivalentes de caixa um montante conhecido de caixa 
e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguin-
te, um investimento, normalmente, se qualifica como caixa e equivalente de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou me-
nos, a contar da data da contratação. c) Contas a receber de clientes: As 
contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transa-
ção e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do mé-
todo da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando 
existe uma evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valo-
res devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. A Ad-
ministração avalia o risco de crédito de seus recebíveis com base nos eventos 
históricos e projeções futuras. Tal avalição aponta um impacto mínimo nos ne-

gócios da Companhia, pois as receitas aferidas pela Petrogal Brasil majoritaria-
mente são realizadas com carta conforto ou garantias, para empresas do grupo 
ou para grandes empresas da indústria. A avalição de risco de crédito das ope-
rações de venda da Companhia para em 31 de dezembro de 2020 é 0,5738%. 
d) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de 
realização, dos dois, o menor. O valor líquido de realização é o preço de venda 
estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclu-
são e os custos estimados necessários para efetuar a venda. Caso não seja 
possível apurar o custo específico de produção, a Companhia valoriza seus 
estoques, de óleo, pelo valor realizável no mercado, ajustado pelos seguintes 
critérios. • No caso em que a Companhia tenha efetuado alívios abaixo da sua 
quota de produção (“Underlifting”) e as respetivas quantidades tenham sido em-
prestadas a outros parceiros da Concessão, estas são valorizadas ao preço de 
mercado (preço acordado entre as partes ao abrigo do Contrato de Mútuo assi-
nado entre os parceiros da Concessão) e registrada como uma conta de esto-
que em poder de terceiros (Nota 6). Todo o final de mês é anulado o movimento 
do mês anterior e revisado os novos montantes de estoque da Companhia. O 
estoque em poder de terceiros por conta do Underlifting é anulado no mês em 
que a Companhia volta a efetuar levantamentos em excesso face à sua quota 
de produção. • No caso em que a Companhia tenha efetuado levantamentos em 
excesso face à sua quota de produção (“Overlifting”), as respectivas quantida-
des são valorizadas ao preço da última Nota Fiscal de venda emitida pela Com-
panhia e registradas no passivo circulante como uma conta a pagar na rubrica 
de outros credores. Todo o final de mês é anulado o movimento do mês anterior 
e revisado os novos montantes de estoque da Companhia e de contas a pagar 
por conta do Overlifting. A Companhia considera que na substância sobre a 
forma o Contrato de Mútuo assinado entre os parceiros não está sujeito ao risco 
de preço, dado a operação ser para uso próprio dos parceiros na Concessão e 

ATIVO

Notas 
Expli-

cativas 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa 4 844.554 1.710.120
Contas a receber 5 534.064 551.651
Estoques 6 1.136.071 1.036.946
Tributos a recuperar 7 149.958 226.744
Adiantamentos 997 1.021
Despesas antecipadas a apropriar 2.129 2.839
Outros créditos 15 36.891 39.410
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  2.704.665 3.568.731
NÃO CIRCULANTE:
Clientes 5 2.762 -
Tributos a recuperar 7 99.693 101.650
Outros créditos 15 289.577 150.081
Adiantamentos ao operador dos consórcios 8 - 1.304.408
Imobilizado 9 16.642.325 13.087.680
Direitos de uso 29 3.477.597 2.911.175
Intangível 10 1.995.432 1.547.307
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE  22.507.387 19.102.301
TOTAL DO ATIVO  25.212.053 22.671.032

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas 
Expli-

cativas 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE:

Fornecedores 12 290.479 1.680.060
Responsabilidade por locações 29 467.177 385.406
Salários e provisões 5.187 9.760
Obrigações tributárias 13 435.862 752.154
Contas entre companhias 17.3 - 53.772

   Provisões de serviços 14 304.888 942.252
   Empréstimos e financiamentos de partes  
  relacionadas 17.2 139.256 145.098
   Empréstimos de estoques pelos parceiros 6 130.957 88.169
   Outros credores 81.103 616

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  1.854.907 4.057.287
NÃO CIRCULANTE:

Empréstimos e financiamentos de partes  
   relacionadas 17.2 6.028.172 4.776.380

Provisão para abandono de blocos 18 1.905.555 1.370.329
Passivo fiscal diferido 16 1.607.866 502.808
Responsabilidade por locações 29 3.396.782 2.754.808
Outras contas a pagar 27 334.559 174.156
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 13.272.934 9.578.481

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social 24 91.480 91.480
Reserva de capital 24 7.373.711 7.373.711
Reserva de lucros 24 109.092 1.570.073
Ajustes acumulados de conversão 24 2.509.929 -
  10.084.212 9.035.264
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.212.053 22.671.032

 

Notas 
Expli-

cativas 2020 2019
Receita líquida das Vendas 21 7.950.089 8.049.958
Receita líquida de serviços 21 878 4.417
Custo dos produtos vendidos 21 (6.381.392) (6.115.867)
Lucro bruto  1.569.575 1.938.508
Receitas (Despesas) operacionais
    Fornecimentos e serviços externos 20 (348.369) (339.753)
    Despesas com pessoal (38.631) (46.706)
    Amortizações e depreciações (6.213) (4.681)
    Despesas tributárias (58.474) (27.625)
    Outras (despesas) receitas operacionais  
  líquidas 28 (151.150) 448.271
Lucro Operacional  966.738 1.968.014
    Despesas financeiras 22 (484.921) (764.981)
    Receitas financeiras 22 223.114 259.882
    Resultado com equivalência patrimonial (111) (1.194)
Despesas financeiras líquidas  (261.918) (506.293)
Lucro antes do imposto de renda e da  
 contribuição social  704.820 1.461.721
Imposto de renda e contribuição social 16 (949.801) (310.292)
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício  (244.981) 1.151.428
(Prejuízo)/Lucro líquido por ação no  
 final do exercício (26.78) 125.87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2020 2019
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (244.981) 1.151.428
Ajustes acumulados de conversão que não  
 transitarão para o resultado do exercício 2.509.929 -
Resultado abrangente do exercício 2.264.948 1.151.428

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Notas 2020 2019
Atividades operacionais:   

    Recebimentos de clientes  8.537.897 8.337.393
    (Pagamentos) a fornecedores  (1.602.849) (1.493.601)
    (Pagamentos) ao pessoal  (19.675) (27.001)
    Contribuições para o fundo de pensões  265 225
    (Pagamentos) de imposto sobre  

     produtos petrolíferos (1.934.238) (1.972.853)
    (Pagamentos do imposto de renda e  

    contribuição social (3.097) (26.514)
    Outros (pagamentos) relativos à  

   atividade operacional 9 (806.819) (912.340)
Fluxos das atividades operacionais  (1)  4.171.484 3.905.309
Atividades de investimento:  

   Recebimentos provenientes de juros e  
   proveitos similares  18.194 47.677

   Pagamentos provenientes de:  
        Ativos tangíveis  (2.970.117) (3.464.502)
        Ativos intangíveis  - (467)

Fluxos das atividades de investimento  (2)  (2.951.923) (3.417.292)
Atividades de financiamento:  

   Recebimentos provenientes de  
   empréstimos obtidos 17.2 519.670 -

   Pagamentos provenientes de:  
        Empréstimos  (649.588) 657.488
        Juros de empréstimos 17.2 (382.404) (259.152)
        Juros e custos similares  (30.200) (507.262)
        Amortização e juros de contratos  

      de Locação  (497.168) (405.725)
        Dividendos/distribuição de resultados  (1.216.000) -

Fluxos das atividades de financiamento  (3) (2.255.690) (514.652)
Variação líquida de caixa e seus  

   equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)  (1.036.129) (26.635)
Efeito da alteração da taxa de câmbio  

  em caixa e seus equivalentes  170.563 29.545
Caixa e seus equivalentes no início do exercício 13 1.710.120 1.707.209

Caixa e seus equivalentes no fim do  
 exercício 13 844.554 1.710.120

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Notas Capital social
Reserva 

 de capital
Reserva 

 de lucros
Ajustes acumulados 

 de conversão Total
Saldo em 1 de janeiro de 2019  91.480 7.373.711 928.545 - 8.393.736
Lucro líquido do exercício  - - 1.151.428 - 1.151.428
Juros sobre capital próprio  - - (509.901) - (509.901)
Saldo em 31 de dezembro de 2019  91.480 7.373.711 1.570.073 - 9.035.264
Saldo em 1 de janeiro de 2020  91.480 7.373.711 1.570.073 - 9.035.264
Prejuízo líquido do exercício  - - (244.981) - (244.981)
Dividendos e Juros sobre capital próprio  - - (1.216.000) - (1.216.000)
Ajustamentos de conversão cambial - - - 2.509.929 2.509.929
Saldo em 31 de dezembro de 2020  91.480 7.373.711 109.092 2.509.929 10.084.212

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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a liquidação dos saldos de “Under” e “Overlifting” ser efetuada em produto físico 
(metros cúbicos de óleo). A Companhia classifica os materiais adquiridos para 
a construção dos poços nos blocos onde esta é operadora na rubrica almoxari-
fado, uma vez que estes materiais adquiridos se destinam exclusivamente para 
a construção dos bens em andamento, no montante de R$ 818 (Nota 9). e) 
Tributos a recuperar: São representados por créditos oriundos, principalmen-
te, de transações de compra de ativo imobilizado e estão apresentados ao cus-
to, que não excede ao valor de realização. f) Imobilizado: Móveis e utensílios, 
equipamento de processamento eletrônico de dados, máquinas e aparelhos e 
veículos estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e 
perda por redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. O custo 
de aquisição inclui o preço da nota fiscal, as despesas de transporte e monta-
gem. O custo de aquisição inclui também os custos de financiamento relaciona-
dos com a aquisição de ativos qualificados. Imobilizações em andamento refle-
tem ativos ainda em fase de construção, encontrando-se registrados ao custo 
de aquisição deduzido de eventuais perdas por redução ao valor recuperável, 
sendo depreciados a partir do momento em que os projetos de investimentos 
estejam concluídos ou prontos para uso e limitados ao período de concessão 
relativa aos blocos. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada 
de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu 
valor residual após sua vida útil seja integralmente depreciado (exceto para 
construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os 
métodos de depreciação são revisados no final da data do balanço patrimonial 
e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectiva-
mente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há 
benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer 
ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determina-
dos pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do 
ativo e são reconhecidos no resultado. As taxas de depreciação e de amortiza-
ção anuais são as seguintes, considerando sua utilização normal de um turno 
de trabalho: • Móveis e utensílios: 10%; • Equipamento de processamento ele-
trônico de dados: 20%; • Benfeitorias: anos de vigência do contrato de aluguel: 
20%; • Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10%. Não foram avaliadas novas 
taxas de depreciação dos itens acima, decorrente da avaliação da vida útil dos 
bens devido ao impacto, pela opinião da Administração, ter sido considerado 
imaterial nas demonstrações financeiras. Atividade de exploração e produ-
ção petrolífera: Na atividade de Exploração e Produção existem diversos mé-
todos e variantes desses métodos que podem ser aplicados. A Companhia ado-
ta as políticas que considera que melhor refletem os dispêndios efetuados nesta 
atividade. Estas políticas baseiam-se nas práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que se assemelham às IFRS aplicáveis ao setor. Desde o ano de 2018 que a 
Empresa passou a reconhecer como custo de exploração todos os relacionados 
com pesquisa, ou seja dispêndios relacionados com estudos de geologia e ge-
ofísica (G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A), bem como os dispêndios 
relacionados com G&A na fase de produção. Os restantes dispêndios na fase 
de exploração, nomeadamente poços exploratórios, são capitalizados em ativos 
em curso, sendo sujeitos a testes de imparidades periódicos reconhecendo po-
ços secos como custo do exercício. Os ativos tangíveis relacionados com a ati-
vidade de exploração e produção petrolífera encontram-se registrados ao custo 
de aquisição e correspondem, essencialmente, a despesas incorridas com a 
pesquisa e desenvolvimento da área de exploração (“campo”). Quando o campo 
inicia a sua produção, estas despesas são transferidas de imobilizado em curso 
obras em andamento para imobilizado fixo, e são amortizadas com base na taxa 
de amortização de acordo com o método da unidade de produção (“UOP”), ten-
do em consideração a natureza das despesas. As despesas de pesquisa e de-
senvolvimento são depreciadas, a partir do início da produção, de acordo com o 
coeficiente calculado pela proporção de volume de produção verificado em cada 
período de amortização sobre o volume de reservas provadas desenvolvidas 
(“proved developed reserves”) determinadas no final desse período, adiciona-
das da produção daquele período (Método “U.O.P.”). As reservas provadas de-
senvolvidas utilizadas pela Companhia na apuração da taxa de amortização de 
acordo com o método (“UOP”) foram determinadas por uma entidade especiali-
zada e independente. As despesas incorridas na fase de pesquisa de campos 
petrolíferos sem sucesso são reconhecidas como custos na demonstração de 
resultados do exercício no momento em que a Companhia toma conhecimento 
de que o poço é seco ou não é economicamente viável, exceto se o poço perfu-
rado sem sucesso vier a ser utilizado como poço injetor ou puder ser considera-
do como poço de avaliação para poços futuros a realizar, caso em que as des-
pesas incorridas são capitalizadas até ao momento em que é conhecida a não 
continuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento. Os custos sub-
sequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um 
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam 
benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser 
mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é 
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contraparti-
da ao resultado do exercício, quando incorridos. As principais renovações são 
depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. A Companhia 
regista provisões de abandono dos blocos. Estas destinam-se a cobrir a totali-
dade dos custos que esta suportará no final da vida útil de produção das áreas 
petrolíferas. O cálculo é efetuado com base numa estimativa de custos totais de 
abandono enviada pelo operador. A Companhia começa a reconhecer propor-
cionalmente as provisões de abandono assim que constrói cada poço produtor, 
de modo a fazer face às suas obrigações de desmantelamento dos mesmos. 
Assim, rateia o dispêndio com o desmantelamento dos poços e recuperação 
ambiental pelo número de poços que estima construir, reconhecendo ao longo 
do tempo a obrigação proporcionalmente aos poços já construídos. O valor do 
dispêndio previsto com o abandono é atualizado a uma taxa de juro sem risco e 
capitalizado no Ativo tangível. A provisão de abandono é posteriormente incre-
mentada pela taxa de juro sem risco e incrementada ou reduzida pelas altera-
ções de estimativas que possam ser comunicadas pelo operador. Por sua vez, 
as alterações de estimativa afetam igualmente o Ativo. Caso as revisões de 
estimativa excedam o valor contabilístico do Ativo, o excedente é registado em 
resultados do exercício. Os dispêndios previstos com o abandono capitalizados 
como ativo tangível são depreciados à taxa UOP. g) Ativos intangíveis: Os 
ativos intangíveis encontram-se registrados ao custo de aquisição, deduzido 
das amortizações acumuladas, e perdas por redução ao valor recuperável. Os 
ativos intangíveis só são reconhecidos se for provável que deles advenham 
benefícios econômicos futuros para a Companhia e sejam controláveis e men-
suráveis. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados pelo mé-
todo linear, em função da sua vida útil, a partir da data em que se encontram 
disponíveis para entrarem em funcionamento. De acordo com a expectativa de 
uso, os ativos intangíveis poderão ser amortizados de acordo com a taxa UOP. 
A Companhia não tem quaisquer ativos intangíveis de vida útil indefinida. As 
taxas de amortização variam conforme os prazos dos contratos de concessão 
existentes ou a expectativa de uso do ativo intangível, sendo que o prazo mais 
alongado é de 27 anos. 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. Atividade de 
exploração e produção petrolífera: Os ativos intangíveis reconhecidos com a 
atividade de exploração e produção petrolífera encontram-se registrados ao 
custo de aquisição e correspondem essencialmente a despesas de aquisição da 
licença de exploração e produção petrolífera (bônus de assinatura) e são amor-
tizados de acordo com a taxa UOP. h) Redução ao valor recuperável de ati-
vos não financeiros: No fim de cada exercício social, a Companhia revisa o 
valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há algu-
ma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor 
recuperável. Nos casos em que o montante pelo qual o ativo se encontra regis-
trado é superior à sua quantia recuperável é reconhecida uma perda por redu-
ção ao valor recuperável do ativo, que é registrada na demonstração de resulta-
dos na rubrica de provisão para perda de imobilizado. A quantia recuperável é o 
maior entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido 
é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre 
entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente 
atribuíveis à alienação. O valor de uso é determinado pelo valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida útil estimada. A 
quantia recuperável é estimada para o ativo ou unidade geradora de caixa a que 
este possa pertencer. Ainda que não exista qualquer indicação que os montan-
tes pelos quais os ativos se encontram registrados são superiores às suas 
quantias recuperáveis, no exercício de 2020 a Companhia procedeu à revisão 
do valor recuperável dos seus ativos com base na utilização das seguintes prin-
cipais premissas: (i) taxa de desconto 10,5%, e (ii) projeção de Brent para 2021 
- 45 USD, 2022 - 50 USD, 2023 - 55 USD, 2024 - 60 USD e 2021 a 2025 - 65 
USD. A reversão de perda por redução ao valor recuperável do ativo reconheci-
da em períodos anteriores é registrada quando se conclui que as perdas por 
redução ao valor recuperável do ativo reconhecidas não mais existem ou dimi-
nuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios de que a perda por 
redução ao valor recuperável do ativo anteriormente reconhecida tenha reverti-
do. A reversão das perdas por redução ao valor recuperável do ativo é reconhe-
cida imediatamente no resultado. A reversão da perda por redução ao valor re-
cuperável do ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida 
(líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por redução ao valor re-
cuperável do ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores. Atividade 
de exploração e produção petrolífera: As perdas por imparidade dos ativos 
na atividade de exploração e produção petrolífera são determinadas quando: • 
Não sejam encontradas reservas economicamente viáveis; • O período de licen-
ciamento expirar e não for possível a renovação da licença de exploração; • 
Uma área adquirida for entregue ou abandonada; • Os benefícios econômicos 
futuros esperados forem inferiores ao investimento efetuado. A Companhia efe-
tua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade dos ativos tangíveis 
e intangíveis que estão relacionados à atividade de exploração e produção pe-
trolífera, sendo selecionada a unidade geradora de caixa país ou Bloco depen-
dendo da fase de maturidade em que se encontram os investimentos. A avalia-
ção de imparidade por Bloco é efetuada pelo modelo EMV (“Expected Monetary 
Value”) através da comparação do valor líquido contabilístico dos investimentos 
efetuados com o valor atual esperado do retorno do investimento que resulta da 
atualização dos fluxos de caixa futuros, através da taxa de desconto aplicável 
para os projetos em análise, calculados atendendo estimativas de: (i) Reservas 
prováveis; (ii) Investimento e custos operacionais futuros necessários para recu-
perar as reservas prováveis; (iii) Recursos contingentes, corrigidos por um fator 
de probabilidade de sucesso; (iv) Investimento e custos operacionais futuros 
necessários para recuperar os recursos contingentes; (v) Preço de referência do 
Barril de Brent; (vi) Taxa de câmbio; (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. O 
período de projeção de fluxos de caixa é igual ao da recuperação das reservas 
e recursos, limitado ao período dos contratos de concessão, quando aplicável. 
A informação constante nas alíneas: (i) é determinada por especialistas inde-
pendentes para a quantificação das reservas petrolíferas estimadas. Estes es-
pecialistas independentes são externos quer à Companhia quer à parceria nos 
blocos; (ii), (iii), (iv) e (vii) é determinada internamente pela Companhia ou, sem-
pre que disponível, através de informação facultada pelo Operador de cada Blo-
co, nomeadamente, a que decorre dos planos de desenvolvimento aprovados, 
ajustados de acordo com a expectativa da Companhia e da informação legal 
disponibilizada; e (v) e (vi) é a que consta do orçamento do plano para cinco 
anos da Companhia e constante após esse período. i) Reconhecimento de 
receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a 
receber. A receita e custos de produção associados aos Testes de Longa Dura-
ção (TLD) são registrados em resultados quando se entende que os ativos es-
tão prontos para uso e os testes apenas se destinam a testar os métodos/ perfis 
mais adequados para a produção. Venda de produtos: A receita de vendas de 
produtos é reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas; 
• A Companhia transferiu ao comprador os riscos e benefícios significativos re-
lacionados à propriedade dos produtos; • A Companhia não mantém envolvi-
mento continuado na gestão dos produtos vendidos em grau normalmente as-
sociado à propriedade nem controle efetivo sobre tais produtos; • O valor da 

receita pode ser mensurado com confiabilidade; • É provável que os benefícios 
econômicos associados à transação fluirão para a Companhia; e • Os custos 
incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensura-
dos com confiabilidade. A receita de venda de produtos é reconhecida quando 
os produtos são entregues e a titularidade legal é transferida. Na atividade de 
E&P o reconhecimento da receita depende da modalidade de venda. Na moda-
lidade FOB (Free On Board) a receita é reconhecida no momento em que o óleo 
é transferido para o navio do comprador e é emitido o “Bill of lading”. Na moda-
lidade DAP (Delivered At Place) a receita é reconhecida quando da entrega no 
destino indicado. j) Custos de empréstimos: Os custos de empréstimos atribu-
íveis diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis, 
os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para fica-
rem prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais 
ativos até a data em que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. 
Todos os outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do 
período em que são incorridos. k) Provisão para imposto de renda da pessoa 
jurídica: É constituída a alíquota de 15% sobre o lucro fiscal apurado no exer-
cício, acrescido do adicional (10%) do imposto de renda, conforme legislação 
em vigor. l) Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido: É cons-
tituída a alíquota de 9% sobre o lucro fiscal apurado no exercício, conforme le-
gislação em vigor. m) Tributos diferidos: Os tributos diferidos são calculados 
sobre as diferenças temporárias no final de cada mês de relatório entre os sal-
dos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as ba-
ses fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo 
saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os ativos e passivos por impostos 
diferidos são calculados mensalmente e anualmente avaliados utilizando as ta-
xas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das dife-
renças temporárias ou da utilização dos prejuízos acumulados. Os ativos por 
tributos diferidos são registrados unicamente quando existem expectativas ra-
zoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizá-los, ou nas situações 
em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferen-
ças temporárias dedutíveis no período da sua reversão. A recuperação do saldo 
do ativo por tributo diferido é revisada no final de cada período mês e, quando 
não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para 
permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado 
pelo montante que se espera que seja recuperado (Nota 16). n) Estimativas: A 
preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Companhia, baseada em 
estimativas, faça o registro de certas transações que afetam os ativos e passi-
vos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados 
das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e 
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, po-
dem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às de-
monstrações financeiras se referem ao registro dos efeitos decorrentes da de-
preciação e da amortização calculadas, valor recuperável dos ativos, provisões 
e impostos diferidos. o) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstra-
ções dos fluxos de caixa foram preparadas e apresentadas de acordo com o 
pronunciamento contábil CPC 03. p) Lucro líquido por ação: Calculado com 
base na quantidade média ponderada das ações disponíveis nos finais dos 
exercícios. Não existem ações com efeitos diluidores. q) Instrumentos finan-
ceiros: Em atendimento ao CPC 48, a Companhia efetuou avaliação de seus 
instrumentos financeiros. Considerações gerais: Os ativos e passivos finan-
ceiros mantidos pela Companhia são classificados sob as seguintes categorias: 
(i) ativos financeiros ao justo valor por rendimento integral que refletem ativos 
financeiros com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.  (ii) 
os montantes recebíveis e exigíveis compreendem as contas a receber de clien-
tes, a pagar a fornecedores e empréstimos e que são ativos/passivos financei-
ros não derivativos com recebimentos/pagamentos fixos ou determináveis, não 
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo/passivo circulante, 
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do 
balanço (estes são classificados como ativos/passivos não circulantes), quando 
houver. Os recebíveis e os exigíveis da Companhia compreendem contas a re-
ceber de clientes, a pagar a fornecedores e demais contas a receber e a pagar. 
A classificação depende da finalidade com a qual os ativos e passivos financei-
ros foram adquiridos ou contratados. A Administração da Companhia classifica 
seus ativos e passivos financeiros no momento inicial da contratação. r) Gestão 
de riscos financeiros: Principais fatores de risco da Companhia: a) Riscos de 
mercado: Os preços do petróleo e do gás natural são afetados pela oferta e 
pela procura que, por seu lado, podem ser condicionadas por questões opera-
cionais, desastres naturais, condições climáticas, instabilidade e conflitos políti-
cos, circunstâncias econômicas e as ações dos principais países exportadores 
de petróleo. Uma queda do preço do petróleo ou do gás natural pode ter um 
efeito negativo substancial, já que dificulta a recuperação econômica das reser-
vas descobertas e diminui os preços realizados com a produção, podendo invia-
bilizar projetos planejados ou em desenvolvimento. b) Risco da atividade: A 
continuidade das operações está vinculada ao sucesso na exploração de cam-
pos de gás e de petróleo, conforme concessões obtidas descritas na Nota 1. c) 
Risco de taxa de juros: Risco da Companhia incorrer em perdas por conta de 
flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas 
aos passivos captados junto às partes relacionadas. Os equivalentes de caixa 
são mantidos em depósitos remunerados pelo CDI. O risco de taxa de juros 
vinculados aos ativos decorre da possibilidade de ocorrerem flutuações nessas 
taxas. Os únicos passivos financeiros da Companhia são com partes relaciona-
das (ver Nota 17.2), empréstimos tomados da Galp Sinopec Brazil Services 
B.V., alguns com juros à taxa Libor a 6 meses acrescido de spread ou com 
vencimentos com juros à taxa de 4% a.a. a 6 meses acrescidos de spread. d) 
Risco de liquidez: O risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os 
lucros e/ou “cash-flows” do negócio são afetados em resultado da maior ou 
menor dificuldade da Companhia em obter os recursos financeiros necessários 
para fazer face aos seus compromissos de exploração e investimentos. O Gru-
po Galp Energia financia-se através dos “cash-flows” gerados pela sua atividade 
e adicionalmente mantém um perfil diversificado nos financiamentos. O Grupo 
tem acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que não utiliza na tota-
lidade, mas que se encontram à sua disposição. Essas facilidades de crédito 
podem cobrir todos os empréstimos que são exigíveis a 12 meses, onde se in-
cluem os investimentos da Petrogal Brasil. A previsão de fluxo de caixa é reali-
zada pela Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de 
liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para aten-
der às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os pla-
nos de reembolso dos empréstimos de partes relacionadas, cumprimento das 
metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências 
regulatórias externas ou legais. Na data do balanço, o Grupo mantinha em caixa 
e equivalentes de caixa R$ 844.552 para administrar o risco de liquidez. Os 
empréstimos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são concedidos na divisa 
(moeda) em USD, com vencimentos com juros à taxa Libor a 6 meses acrescido 
de spread ou com vencimentos com juros à taxa de 4% a.a. a 6 meses acresci-
dos de spread. e) Risco cambial: A Companhia está sujeita ao risco de moeda 
nas operações negociadas em uma moeda diferente da sua moeda funcional. A 
moeda na qual essas operações, em moeda diferente da moeda funcional, são 
normalmente denominadas em reais (R$). A Companhia não se utiliza de instru-
mentos financeiros para se proteger do risco de moeda, tais como a contratação 
de operações de hedge, devido a sua administração entender que esse risco 
não é significativo. A administração da Companhia adota o procedimento de 
avaliar periodicamente as flutuações nas taxas de câmbio, visando minimizar 
eventuais riscos. A exposição a qual a Companhia está exposta, está demons-
trada na nota 28. s) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estima-
tivas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos fu-
turos, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, 
a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Per-
da (imparidade) de imobilizado (atividade de exploração e produção petro-
lífera): Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (imparidade) no imo-
bilizado, de acordo com a política contábil apresentada na Nota 3.h). Os valores 
recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados 
com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. (b) 
Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia 
está sujeita ao imposto sobre a renda, sendo necessário um julgamento signifi-
cativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas ope-
rações, a determinação final do imposto é incerta. A Companhia também reco-
nhece provisões por conta de situações em que é provável que valores 
adicionais de impostos forem devidos. Quando o resultado final dessas ques-
tões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferen-
ças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o 
valor definitivo é determinado. (c) Reservas de petróleo bruto: As estimativas 
das reservas de petróleo bruto são uma parte integrante do processo de tomada 
de decisões relativamente aos ativos da atividade de pesquisa e desenvolvi-
mento de petróleo bruto, suportando adicionalmente o desenvolvimento ou a 
implementação de técnicas de recuperação secundária. O volume de reservas 
provadas desenvolvidas de petróleo bruto é utilizado para o cálculo da deprecia-
ção dos ativos afetados à atividade de exploração e produção petrolífera de 
acordo com o método da UOP, sendo que o volume de reservas prováveis e 
recursos contingentes e prospectivos são utilizados, dependendo da fase de 
prospecção que se encontram, nas avaliações de impairment nos investimentos 
em ativos associados a essa atividade. A estimativa das reservas provadas de-
senvolvidas de petróleo bruto é também utilizada para o reconhecimento anual 
dos custos como abandono de áreas desenvolvidas. A estimativa das reservas 
provadas desenvolvidas está sujeita a revisões futuras, com base em nova in-
formação disponível, por exemplo, relativamente às atividades de desenvolvi-
mento, perfuração ou produção, taxas de câmbio, preços, datas de fim de con-
trato ou planos de desenvolvimento. Os volumes de petróleo bruto produzidos e 
o custo dos ativos são conhecidos, enquanto que as reservas provadas desen-
volvidas têm uma alta probabilidade de recuperação e se baseiam em estimati-
vas sujeitas a alguns ajustamentos. O impacto nas amortizações e provisões 
para custos de abandono de variações nas reservas provadas desenvolvidas 
estimadas é tratado de forma prospetiva, amortizando o valor líquido remanes-
cente dos ativos e reforçando a provisão para custos de abandono, respetiva-
mente, em função da produção futura prevista. (d) Contingências: A Compa-
nhia reconhece provisões para contingências quando existe uma obrigação 
presente (legal, contratual ou construtiva) resultante de um evento passado e 
que seja provável que a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recur-
sos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provi-
sões são revistas na data de cada balanço patrimonial e são ajustadas de modo 
a refletir a melhor estimativa a essa data. t) Investimento Societário: Devido a 
avaliação da Administração em manter seus investimentos societários existen-
tes, a mensuração desta participação societária é feita a valor justo, e por esse 
investimento ser em empresas de capital fechado, ou seja, sem cotação em 
bolsa, e feito através de equivalência patrimonial. A Companhia não efetuou a 
consolidação das Demonstrações Financeiras de sua participação societário, 
uma vez que a Galp Energia SGPS, S.A., consolida todas as empresas do Gru-
po. u) Locações (CPC 06 (R2)) - IFRS 16: Reconhecimento: A Empresa reco-
nhece um direito de uso de um ativo e um passivo de locação na data de início 
do contrato de arrendamento. O direito de uso do ativo é inicialmente mensura-
do ao custo, que compreende o valor inicial da responsabilidade de locação 
ajustada por quaisquer pagamentos de locação feitos em ou antes da data de 
início, além de quaisquer custos diretos iniciais incorridos, assim como uma 
estimativa dos custos de desmantelamento e remoção do ativo subjacente 
(caso aplicável), deduzido de qualquer incentivo concedido. A responsabilidade 
da locação é inicialmente reconhecida pelo valor presente das rendas ainda não 
pagas à data do contrato de locação, descontando os juros a uma taxa de juro 
implícita na locação, ou no caso em que não seja possível determinar esta taxa 
facilmente, utilizando a taxa de juro incremental da Empresa. Em geral, a Em-

presa utiliza a sua taxa de juro incremental como a taxa de desconto a aplicar. 
Pagamentos de locação incluídos na mensuração do passivo de locação in-
cluem o seguinte: - pagamentos fixos, deduzidos de quaisquer incentivos já re-
cebidos; - pagamentos de locação variável, dependente de uma determinada 
taxa ou índice; - montantes que sejam devidos ao abrigo de uma garantia do 
valor residual; - preço de exercício da opção de compra, se for razoavelmente 
certo que o locatário exerça a opção; e - pagamento de penalidades pelo térmi-
no do contrato, se for razoavelmente certo que o locatário cancele o contrato. A 
responsabilidade por locações é remensurada quando se verificam alterações 
nos pagamentos futuros derivados de uma alteração da taxa ou índice ou taxa, 
se ocorrer uma alteração na estimativa da Empresa do montante que deverá ser 
pago sob uma garantia de valor residual, ou caso a Empresa altere a sua ava-
liação acerca a opção de exercício de compra, sua extensão ou rescisão. Quan-
do a responsabilidade por locações é remensurada, o valor do direito de uso é 
também ajustado, ou é registado um lucro ou prejuízo na demonstração de re-
sultados, se a quantia escriturada do ativo do direito de uso já se encontrava 
reduzida a zero. A Empresa apresenta os direitos de uso de ativos e as respon-
sabilidades por locações em rubricas devidamente segregadas na demonstra-
ção consolidada da posição financeira. Locações financeiras de curto prazo 
ou locações de ativos de baixo valor: A Empresa não reconhece como direi-
tos de uso de ativos ou responsabilidade de locações, contratos de locação de 
duração inferior a 12 meses ou locações de baixo valor. A Empresa reconhece 
os dispêndios associados a estas locações, como um custo do exercício duran-
te o período de vida dos contratos. Amortização: O direito de uso do ativo é 
depreciado utilizando o método de depreciação linear, com base no mais baixo 
de entre a vida útil do ativo do direito de uso ou o fim do prazo da locação. A vida 
útil estimada dos activos do direito de uso é determinada na mesma base que 
para os restantes ativos tangíveis. Imparidades: O direito de uso do ativo é 
periodicamente reduzido por perdas de imparidade, e ajustado por certas varia-
ções da obrigação por locações associadas ao ativo. Estimativas contabilísti-
cas e julgamentos: Vidas úteis, valores residuais dos ativos e taxas de 
desconto: O apuramento dos valores residuais dos ativos, estimativa das vidas 
úteis e taxas de desconto têm por base premissas dos contratos de locação (ou 
ativos similares) e são definidos baseados no julgamento da Gestão, assim 
como as melhores práticas em uso pelos peers do setor. Imparidade dos Direi-
tos de uso de Ativos: Identificação de indicadores de imparidade, estimativa 
de fluxos de caixa futuros e determinação do justo valor dos ativos exige um 
elevado nível de julgamento da Gestão, em termos de identificação e avaliação 
dos indicadores de imparidade diferentes, nomeadamente o fluxo de caixa es-
perado, as taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais. Atual-
mente, o intervalo de taxas de desconto aplicáveis aos contratos de locação na 
Empresa varia entre 5,36% e 9,00%. v) Novos pronunciamentos contábeis 
adotados em 2020: Adoção da emenda ao CPC 06 (IFRS 16) Benefícios 
Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de 
Arrendamento. Em 28 de Maio de 2020, o International Accounting Standards 
Board emitiu Bonificações de rendas relacionadas com a Covid-19 - emenda à 
IFRS 16 Locações. A emenda permite aos arrendatários, como expediente prá-
tico, não avaliar se uma concessão de renda relacionada com a Covid-19 de um 
locador é uma modificação do contrato de arrendamento e contabilizar bonifica-
ções se eles não fossem uma modificação do arrendamento. O expediente prá-
tico é aplicável às bonificações de rendas relacionadas diretamente com a pan-
demia Covid-19, e só quando todas condições em baixo estão satisfeitas: • a 
alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma renda revisada 
para o arrendamento que é substancialmente igual ou menor que a renda ante-
rior à alteração; • qualquer redução nos pagamentos do arrendamento afeta 
apenas os pagamentos devidos em ou antes de 30 de junho de 2021; e • não há 
alterações substantivas dos outros termos e condições do arrendamento. A em-
presa decidiu utilizar o expediente prático e contabiliza qualquer alteração nos 
pagamentos de arrendamento resultante da concessão de renda relacionada 
com a Covid-19 da mesma forma que responderia pela alteração ao abrigo da 
IFRS 16, se a alteração não fosse uma modificação do arrendamento. Bonifica-
ções de rendas são reconhecidas em outros proveitos operacionais. Para ano 
findo em 31 de dezembro de 2020 não foram reconhecidas nenhumas bonifica-
ções das rendas relacionadas com a Covid-19. Normas e interpretações pu-
blicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade: As normas IFRS aprovadas e publicados 
nos Pronunciamentos Contábeis no Brasil com aplicação no exercício de 2020 
são resumidamente apresentadas no quadro abaixo:

Pronunciamentos  
Contábeis

Data da 
publicação 

no CPC

Data de  
aplicação 

contabilística

Exercício 
econômico 

em que  
se aplica 

Obser- 
vações

Alteração ao IFRS 16 
Bonificações de rendas 
relacionadas com a 
Covid-19 (Revisão 16 
CPC)

07/07/2020 01/01/2020 2020
Aplicável 
mas sem 
impacto  

significativo.

Alteração à IFRS 3 
Definição de negócio 
(Revisão 14 CPC)

10/12/2019 01/01/2020 2020
Aplicável 
mas sem 
impacto  

significativo.
Alterações à IFRS 9, 
IAS 39 e IFRS 7: Re-
forma das taxas de juro 
de referência (Revisão 
15 CPC)

29/04/2020 01/01/2020 2020
Aplicável 
mas sem 
impacto  

significativo.
Alterações à IAS 1 e 
IAS 8: Definição de 
material (Revisão 14 
CPC)

10/12/2019 01/01/2020 2020
Aplicável 
mas sem 
impacto  

significativo.
Alterações às IFRS pela 
publicação da Estrutura 
Conceitual (Revisão 14 
CPC)

10/12/2019 01/01/2020 2020
Aplicável 
mas sem 
impacto  

significativo.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo dessa conta em 31 de dezembro de 2020 e 2019, conforme registrado 
na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respetivos 
itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado a seguir:

Unid: milhares de R$ 
 Notas 2020 2019
 Caixa e equivalentes de 
caixa  844.554 1.710.120
Caixa 16 13
Bancos  525.382 851.479
Bancos - contas vinculadas  166 2
Aplicações Financeiras  .318.990 858.626
As aplicações financeiras são compostas pelos seguintes depósitos de curto 
prazo, a seguir demonstrado:

Unid: milhares de R$ 
Instituição financeira 2020 2019
Banco do Brasil, S.A. - 200.295
Banco Itaú, S.A. 33.035 6.608
Banco Santander, S.A. 285.955 303.520
Banco Bradesco, S.A. - 301.139
Citibank, S.A. - 47.064
Total 318.990 858.626
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS
A rubrica de contas a receber, corrente, no montante de R$ 534.065 (31-12-
2019 – R$ 551.651) e não corrente, no montante de R$ 2.765, tem a seguinte 
composição:

Unid: milhares de R$
 Corrente Não Corrente

2020 2019 2020
Clientes (a) 519.389 531.913 2.765
Contas a receber da consorciada (b) 10.648 16.278 -
Outras 4.027 3.460 -
Total 534.065 551.651 2.765
(a) O m ontante de R$ 519.389 (31-12-2019 – R$ 531.913), em contas a rece-
ber de clientes, cujo  vencimento é de 30 dias a partir de seu reconhecimento, 
refere-se essencialmente às vendas de óleo e gás ao parceiro Petróleo Brasi-
leiro S.A. – Petrobras e às vendas de óleo à Galp Trading, S.A., ocorrida em 
dezembro de 2020. (b) A Companhia, em 31 de dezembro de 2020, é ope-
radora em 1 bloco (31-12-2019 – 2 blocos) - Nota Explicativa nº1, cujo único 
parceiro nesses consórcios é a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, existindo 
R$ 10.648 (31-12-2019 – R$ 16.278) de saldo a receber decorrente do rateio 
dos gastos incorridos nos blocos proporcionais às respetivas participações, 
conforme demonstrado no quadro a seguir:

Unid: milhares de R$ 
 2020 2019 

Bacia de Potiguar 6.787 6.733
Bacia de Sergipe 3.861 9.545
Total 10.648 16.278
A Administração avalia um impacto mínimo nos negócios da Companhia, 
pois as receitas aferidas pela Petrogal Brasil majoritariamente são realizadas 
atreladas carta conforto ou garantias, com empresas do grupo ou com gran-
des empresas da indústria.  Por este motivo, a avalição de risco de crédito 
das operações de venda da Companhia para em 31 de dezembro de 2020 é 
0,5738%. 
6. ESTOQUES
A rubrica de estoques apresentava o seguinte detalhe em 31 de dezembro de 
2020 e de 2019: 

 2020 2019
Petróleo bruto 619.966 403.808
Produto em poder de terceiros (underlifting) 516.105 633.138
Estoques 1.136.071 1.036.946
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos de empréstimo de estoque 
pelos parceiros (overlifting) são, respectivamente, R$130.957 e R$ 88.169. 
7. TRIBUTOS A RECUPERAR
A rubrica de tributos a recuperar apresentava o seguinte detalhe em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019:

Conta

2020 2019

Circulante
Não  

Circulante Circulante
Não  

Circulante
   PIS 28.488 - 17.232 -
   Cofins 70.417 - 17.322 -
   ICMS 33.015 99.693 164.265 101.650
   IRRF E CSLL 18.038 - 27.925 -

 149.958 99.693 226.744 101.650
As operações de aquisição de bens e serviços relacionadas com o bloco de 
BMS-11, no âmbito da legislação em vigor sobre o tema, podem resultar na 
apuração de créditos de PIS e Cofins. Em dezembro de 2020, a rubrica de PIS 
inclui o montante de R$ 28.488 e a de Cofins inclui R$ 70.417 resultantes des-
te apuramento de créditos. O montante de R$ 132.708 em dezembro de 2020 
(2019 – R$ 265.915) da rubrica ICMS a recuperar, inclui as movimentações 
sobre as operações dos empréstimos (ou mútuos) de petróleo, tomados por 
parte da Companhia às empresas parceiras, Petróleo Brasileiro – Petrobras 
S.A. e Shell Brasil, deduzido do ICMS sobre as vendas de gás.
A Companhia estima recuperar os tributos da seguinte forma:
Ano de vencimento PIS e Cofins ICMS IRRF e CSLL

2021 98.905 33.015 18.038
2022 - 54.342 -
2023 - 45.351 -

 98.905 132.708 18.038
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14. PROVISÕES DE SERVIÇOS
A rubrica de provisão de serviços apresenta em 31 de dezembro 2020 e 2019, 
a seguinte composição:

Unid: milhares de R$
Provisão 2020 2019
Provisão serviços blocos não operados 145.612 777.853
Provisão royalties 82.212 92.039
Provisão I&D 46.277 54.133
Outros 30.787 18.227
Total 304.888 942.252
O montante de R$ 145.612 (2019 - R$ 777.853), referente à provisão de ser-
viços para os blocos não operados pela Companhia, é referente ao custo de 
produção (aluguel do FPSO e outros serviços) do BM-S-11, nomeadamente, 
Módulo “Tupi Pilot”, “Tupi Nordeste”, “Tupi Central”, “Tupi Alto”, “Tupi Sul”, 
“Tupi Extremo Sul”, “Tupi Norte”’, “Iracema Sul“, “Iracema Norte“, “Berbigão-
-Sururu” e “Atapu”. Adicionalmente, fazia parte do saldo de 2019, as provisões 
relacionadas às unitizações de Tupi (BM-S-11) e Sépia (BM-S-24). O impacto 
das unitizações no passivo é no montante de R$ 761.467, para Tupi, no mon-
tante de R$ 151.260, para Sépia e um valor a receber para Atapu, no montante 
de R$ 10.316 (nota explicativa nº 01). Os royalties de competência do mês de 
dezembro de 2020, e pagos no mês de janeiro de 2021, totalizaram R$ 82.212 
(2019 - R$ 92.039), para o bloco BM-S-11 R$ 82.103, para o bloco POT-T-479 
(Sanhaçu) R$ 104 e para os blocos SEAL-T-412 e SEAL-T-429 (Rabo Branco) 
R$ 5. Na rubrica Provisão I&D encontra-se registado o montante de R$ 46.277 
relativo à provisão dos custos de Investigação & Desenvolvimento, de acordo 
com o contrato de concessão.
15. OUTROS CRÉDITOS
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de outros créditos correntes é 
constituída pelos seguintes itens:
 Unid: milhares de R$
 2020 2019
Especialização faturação - geral 36.891 39.410
Total circulante 36.891 39.410
Depósito judicial 289.577 150.081
Total não circulante 289.577 150.081
O montante de R$ 36.891 diz respeito a provisões de complementos de fa-
turação relativos à venda de gás. Na rubrica outros créditos não circulantes 
o montante de R$ 289.577 diz respeito a um Depósito Judicial no âmbito da 
Providência Cautelar apresentada pelo Consórcio BM-S-11. O Consórcio in-
terpôs a referida providência por discordar da decisão da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em unificar os Campos de 
Tupi e Cernambi. No entender da ANP, para fins de apuração das Participa-
ções Governamentais, os reservatórios das áreas identificadas nos campos 
acima referidos, formam um único campo de grandes dimensões. No entanto, 
o Consórcio defende a existência de dois reservatórios independentes e sem 
conexão hidráulica, o que leva à necessidade de apurações independentes 
de Participações Governamentais. O valor que se encontra hoje depositado 
judicialmente diz respeito a parcela controversa do cálculo da Participação Es-
pecial, evidenciada pelas diferenças apuradas entre as parcelas devidas con-
siderando-se os Campos de Tupi e Cernambi separadamente. Até o início do 
exercício de 2019, a Empresa tinha registrado na rubrica Depósito Judicial, a 
parcela controversa de Participação Especial referente ao último trimestre de 
2014 e ao primeiro e segundo trimestres de 2015, amparado por uma autoriza-
ção judicial de obtida em 2014 e posteriormente revogada no terceiro trimestre 
de 2015. Com o desenvolvimento do processo e o atingimento da discussão 
ao Superior Tribunal de Justiça, no início do exercício de 2019, o Consórcio 
obteve uma liminar favorável que volta a autorizar o depósito judicial das par-
celas controversas, evidenciadas pelas diferenças entre as parcelas devidas 
considerando os Campos Tupi e Cernambi unificados e as parcelas devidas 
considerando os Campos de Tupi e Cernambi separadamente. Ao montante 
reconhecido até a data 31 de dezembro de 2020 está acrescido os depósitos 
judiciais realizados no âmbito da apuração da Participação Especial do segun-
do de 2019 até o terceiro trimestres de 2020. A companhia vem provisionando 
estes montantes para perda, na rubrica de Outras receitas (despesas) opera-
cionais líquidas (nota explicativa nº 31).
16. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUI-
ÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL 
O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro 
líquido é calculado com base no lucro real onde considera os resultados tribu-
táveis do exercício de acordo com a legislação fiscal vigente no pais. As alí-
quotas aplicadas para cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e contri-
buição social sobre o lucro líquido são 25% e 9%, respectivamente. O imposto 
de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos 
e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses 
impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são 
as mesmas do impsto correente, 25% para o imposto de renda e de 9% para 
a contribuição social. Os impostos do exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 e 2019 foram como segue:
 Unid: milhares de R$

2020 2019

 
Imposto 
corrente

Imposto 
diferido Total

Imposto 
corrente

Imposto 
diferido Total

Imposto do  
 exercício 1.414 (951.215) (949.799) 10.352 299.940 310.292
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia reconheceu 
os montante de R$ 382 e R$ 1.032, referente a ajustes de anos anteriores 
de Contribuíção Social sobre o lucro líquido e Imposto de renda de Pessoa 
Jurídica, respectivamente. A conciliação da despesa calculada pela aplicação 
das alíquotas fiscais e da despesa de imposto de renda e contribuição social 
registada nas contas de resultado está demonstrada, conforme segue: 

31-12-2020 
(em milhares de 

R$)
31-12-2019 

 (em milhares de R$)
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ 
e CSLL (886.472) (886.472) 1.461.721 1.461.721

 Adições e exclusões do LALUR 588.900 588.900 (1.417.435) (1.417.435)
Resultado antes da Compen-
sação do Prejuízo Fiscal (297.572) (297.572) 44.285 44.285
Compensação do Prejuízo 
Fiscal - - (13.286) (13.286)
Base de cálculo para IRPJ e 
CSLL (297.572) (297.572) (31.000) (31.000)

Alíquotas (%)

15% + 
adicio-

nal 10% 9%

15% + 
adicional 

10% 9%
IRPJ e CSLL - Do exercício - - (7.562) (2.790)

- - (7.562) (2.790)
O montante de passivo fiscal diferido registrado no passivo não circulante em 
31 dezembro 2020 foi de R$ 1.607.864 e em 2019 tratava-se de um passivo 
fiscal diferido no montante de R$ 502.800 conforme a seguir:
 31-12-2020

 
Saldo 
Inicial Aumentos

Dimi- 
nuições

Saldo 
Final

Passivo fiscal diferido:
Sobre prejuízo fiscal 166.940 101.809 - 268.749

Diferença entre bases contábil 
 e fiscal
Ativo Circulante (1.530) - (1.530)
Ativo não circulante (1.157.856) (3.050.753) - (4.208.610)
Passivo circulante - (151.510) 143.501
Passivo não circulante  1.996.926 - 2.180.023

 (502.806) (953.548) (151.510) (1.607.866)
17. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
17.1. Transações comerciais: Os saldos em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019, e as transações efetuadas durante esses exercícios, com partes rela-
cionadas são os seguintes:

Em 31 de dezembro de 2020     Unid: milhares de R$

Sociedades

Total 
transações 
partes rela-

cionadas

Juros de 
emprés-
timos de 

partes rela-
cionadas

Débito 
ser-

viços 
diver-

sos Vendas

Ser-
viços 

presta-
dos

Galp Energia Brasil, 
S.A. (509) - - - (509)
Galp Energia Rovuma, B.V.           - - - - -
Galp Energia, S.A. 23.406 - 23.406 - -
Galp Exploração e 
Produção Petrolífera, 
S.A. 16.920 - 16.920 - -
Galp Sinopec Brazil 
Services B.V. 334.590 334.590 - - -
Galp Trading, S.A. (2.892.774) - - (2.892.774) -
Petrogal, S.A. 3.991 - 3.991 - -
Galp Energia E&P, 
B.V. (4.782.726) - - (4.782.726) -
Total (7.297.102) 334.590 44.317 (7.675.500) (509)

Em 31 de dezembro de 2019     Unid: milhares de R$

Sociedades

Total 
transações 
partes rela-

cionadas

Juros de 
emprés-
timos de 

partes 
relacio-

nadas

Débito 
ser-

viços 
diver-

sos Vendas

Ser-
viços 

presta-
dos

Galp Energia Brasil, S.A. (3.446)  - -  - (3.446)
Galp Energia Rovuma, B.V.         (10)  - (10)  - -
Galp Energia, S.A. 16.324  - 16.324  - -
Galp Exploração e Pro-
dução Petrolífera, S.A. 9.040 - 9.125  - (86)
Galp Sinopec Brazil 
Services B.V. 260.056 260.093 (37)  - -
Galp Trading, S.A. (7.303.362)  - - (7.299.653) (3.708)
Petrogal, S.A. 3.047  - 3.047 - -
Galp Energia E&P, B.V. (453.827)  - - (453.827) -
Total (7.472.177) 260.093 28.449 (7.753.480) (7.239)

Unid: milhares de R$

Sociedades

Valores a pagar a partes relacionadas 
Passivo Circulante

31/12/2020 31/12/2019
Galp Energia, S.A. 25.381 16.323
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. 20.371 12.216
Galp Exploração Serviços do Brasil, Ltda. - -
Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 7.764 3.092
Total 53.516 31.631
Do total de R$ 53.516 de valores a pagar a partes relacionadas, R$ 21.811 
dizem respeito a serviços de apoio administrativos e R$ 13.854 a serviços téc-
nicos as atividades de exploração e produção de óleo .17.2. Empréstimos de 
partes relacionadas: Estão classificados na rubrica de passivo não circulan-
te, os empréstimos e financiamentos obtidos junto à parte relacionada, Galp 
Sinopec Brazil Services B.V. conforme demonstramos abaixo:

8. ADIANTAMENTOS AO OPERADOR DOS CONSÓRCIOS
A rubrica de adiantamentos ao operador dos consórcios – blocos não operados, em 2019 no valor de R$ 1,304,408, é composta por adiantamentos ao parceiro 
Petróleo Brasileiro, S.A. - Petrobras, relativos aos blocos não operados pela Companhia, que se destinam a fazer face ao investimento em pesquisa incorrido 
pela consorciada e imputada por rateio aos consórcios, que se encontram distribuídos da seguinte forma:
Bacia 2020 2019
Bacia Espirito Santo - ES  - 2.023
Bacia Potiguar - RN  - (539)
Bacia Santos - SP  - 1.305.013
Bacia Amazonas - AM  - (2.377)
Bacia Pernambuco - PE  - 288
Total  - 1.304.408 
9. IMOBILIZADO
Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:

Unid: milhares de R$
 Construções em andamento  

Subtotal 
de Ativos 
Tangíveis 

Almo- 
xarifado

Bacia 
Santos Cabiúnas

Bacia 
Potiguar

Bacia 
Pernam-

buco

Bacia 
Ama-

zonas

Bacia 
Sergi-

pe-Ala-
goas

Juros de 
emprés-
timos de 

Supri-
mentos

Outros 
gastos

PIS / 
Cofins

Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.286 4.404.636 29 379.973 735  - (9.261) 1.193.526  - 325.334 6.298.259
Adições  - 2.161.640 78 (8.606) 68  (3.128) - 304.095 83 - 2.454.230
Imparidades  - (210.617) - (266.560) (1.019)  - 50.299 (118.136)  - - (546.033)
Baixas e provisões para perdas de  

  imobilizado - - - -  -  - (39.911) -  - - (39.911)
Regularizações e outros ajustamentos  - 63.930 - - -  - - -  - (23.858) 40.072
Transferências  - (3.281.077) 577 (961)  -  - - (936.149)  (83) - (4.217.694)
Conversão Cambial  965 1.289.752 (29) 111.261  216  - (2.712) 349.483  - 95.266 1.844.237

Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.251 4.428.264 691 215.107 -  (3.128) (1.585) 792.819  - 396.742 5.833.160
em 31 de dezembro de 2020 4.251 4.428.264 691 215.107 -  (3.128) (1.585) 792.819  - 396.742 5.833.160

Unid: milhares de R$
 

Subtotal de 
Ativos Tan-

gíveis em 
Andamento

Bens em operação

Total de 
Ativos 

Tangíveis 
Bacia  

Santos Cabiúnas

Bacia  
Poti-
guar

Bacia 
Sergipe-
-Alagoas Veículos

Equipa-
mento 

adminis-
trativo

Outras imo-
bilizações 
corpóreas

Juros de  
emprésti-

mos 
de Supri-

mentos
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.298.259 10.774.699 348.108 38.973 20.850 1.610 4.906 8.943 195.939 17.692.288

Adições 2.454.230 80.357 - - 894 1.148 1.013 - - 2.537.642
Imparidades (546.033) - - - - - - - - (546.033)
Baixas e provisões para perdas de  

   imobilizado (39.911) - - - (27.449) (1.221) - - (7.956) (76.537)
Regularizações e outros ajustamentos 40.072 - - - - - - - - 40.072
Transferências (4.217.694) 3.185.910 (572) 961 - - - 73 936.155 (95.167)
Conversão Cambial 1.844.237 3.155.014 101.931 11.414 6.105 474 1.439 2.620 57.363 5.180.597

Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.833.160 17.195.979 449.468 51.349 400 2.011 7.359 11.635 1.181.501 24.732.862
Amortização acumulada 

Saldo em 31 de dezembro de 2019  - (4.361.730) (65.673) (30.844) (13.616) (562) (2.473) (5.346) (124.364) (4.604.608)
Despesa de amortização  - (1.950.571) (22.398) (3.939) (1.834) (463) (941) (577) (182.191) (2.162.913)
Abates/venda  - - - - 19.129 816 - - 5.347 25.287
Regularizações e outros ajustamentos  - - - - - - - - - -
Transferências  - - - - - - - - - -
Conversão Cambial  - (1.277.188) (19.231) (9.030) (3.985) (166) (723) (1.566) (36.417) (1.348.305)

Saldo em 31 de dezembro de 2020  - (7.589.490) (107.301) (43.813) (307) (374) (4.137) (7.488) (337.625) (8.090.537)
em 31 de dezembro de 2020 5.833.160 9.606.489 342.166 7.535 94 1.637 3.222 4.147 843.877 16.642.325
Durante o exercício de 2019, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foram os seguintes:

 Construções em andamento
Subtotal 

de Ativos 
Tangíveis 

Almo-
xarifado

Bacia  
Santos Cabiúnas

Bacia 
Poti-
guar

Bacia  
Pernam-

buco

Bacia  
Sergipe 

-Alagoas

Juros de  
empréstimos de 

Suprimentos
Outros 
gastos PIS / Cofins

Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.155 4.282.190 3 381.128 643  - 928.195  - 356.319 5.952.634
Adições  - 3.444.885 255 1.816 92  - 260.093 252  - 3.707.394
Imparidades  -  -  - 106  - 2.119  -  -  - 2.225
Baixas e provisões para perdas de imobilizado (869)  -  -  -  -  -  -  -  - (868)
Regularizações e outros ajustamentos  - (263.003) - - - (11.380) 14.703  - (30.985) (290.666)
Transferências  - (3.059.436) (228) (3.077)  -  - (9.465) (252)  - (3.072.458)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.286 4.404.636 29 379.973 735 (9.261) 1.193.526  - 325.334 6.298.259
em 31 de dezembro de 2019 3.286 4.404.636 29 379.973 735 (9.261) 1.193.526  - 325.334 6.298.259

 Subtotal de  
Ativos  

Tangíveis 
em Anda-

mento

Bens em operação

Total de 
Ativos 

Tangíveis 
Bacia 

Santos Cabiúnas

Bacia 
Poti-
guar

Bacia 
Sergi-

pe-Ala-
goas Veículos

Equipa-
mento 

adminis-
trativo

Outras imo-
bilizações 
corpóreas

Juros de em-
préstimos de 
Suprimentos

Saldo em 31 de dezembro de 2018 5.952.634 7.311.340 347.880 35.845 13.895 1.091 3.405 8.691 190.599 13.865.380
Adições 3.707.394 402.931  - 51 1.978 492 1.501  -  - 4.114.348
Imparidades 2.225  -  -  -  -  -  -  -  - 2.225
Baixas e provisões para perdas de  

  imobilizado (868)  -  -  -  -  -  -  -  - (860)
Regularizações e outros ajustamentos (290.666) 993 - - 4.976 27 - - (4.126) (288.796)
Transferências (3.072.458) 3.059.435 228 3.077  -  -  - 252 9.465 -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.298.259 10.774.699 348.108 38.973 20.850 1.610 4.906 8.943 195.939 17.692.288
Amortização acumulada 

Saldo em 31 de dezembro de 2018  - (3.383.839) (48.289) (26.536) (13.654) (319) (2.104) (4.914) (114.916) (3.594.572)
Despesa de amortização  - (977.891) (17.384) (4.308) (1.833) (261) (369) (431) (12.808) (1.015.287)
Abates/venda  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Regularizações e outros ajustamentos  - -  - - 1.872 19 - - 3.360 5.251
Transferências  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Diferenças de Câmbio Amortizações  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Saldo em 31 de dezembro de 2019  - (4.361.730) (65.673) (30.844) (13.616) (562) (2.473) (5.346) (124.364) (4.604.608)
em 31 de dezembro de 2019 6.298.259 6.412.969 282.435 8.129 7.234 1.048 2.433 3.597 71.575 13.087.680
As adições do exercício de 2020 incluem R$ 889.810, relativos às operações de nacionalização de ativos e imobilizado em andamento para operação dos 
projetos na bacia de Campos. Os juros de empréstimos são rateados pelos ativos em andamento, sendo posteriormente amortizados juntamente com os 
ativos correspondentes. A Companhia continuou a desenvolver os grandes campos de Tupi, Iracema e Iara, no pré-sal da bacia de Santos, onde concluiu 
o ano com onze unidades a produzir, após a entrada em produção da FPSO P 70. A rubrica de Regularizações e outros ajustamentos nas Construções em 
andamento - Bacia de Santos, no montante de R$ 63.930 refere-se ao efeito líquido em investimento dos processos de unitização ocorridos no exercício, 
conforme mencionado na nota explicativa nº 01. A Companhia constituiu imparidades em alguns blocos do seu portfólio durante 2020, houve a provisão de 
imparidade no valor de R$ 599.460 para prospectos principalmente relacionados a Bacia do Potiguar. Os ativos tangíveis e intangíveis afetos à exploração e 
produção, foram sujeitos no final do ano de 2020 a uma análise de sensibilidade aos valores dos principais ativos, em função da flutuação do preço do Brent. 
Os preços do Brent, estimados, considerados nos testes de imparidade, foram os seguintes: 2021: $45/bbl; 2022: $50/bbl; 2023: $55/bbl; 2024 $60/bbl; 2025: 
$65/bbl. Baseado no resultado dos testes de imparidade, os benefícios futuros esperados dos ativos são mais elevados do que os estimados pela UGC para 
o Brasil. A taxa de desconto usada nos testes de imparidade reflete o risco especifico dos ativos afetos à unidade de negócio do E&P, calculada na base do 
USD. Para a análise de sensibilidade efetuada para testar o impacto da volatilidade do preço do Brent no valor dos principais ativos do segmento E&P, foi con-
siderado uma redução de $ 5/bbl e $ 10/bbl, ao descrito nesta nota, nos fluxos de caixa projetados sem que tenha verificado potenciais perdas de imparidade.
10. INTANGÍVEL
Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:

Unid: milhares de R$

Rubrica Software
Intangível 
em curso

Direitos sobre recursos naturais - Concessões
Total de 

Ativos Fixos 
Intangíveis

Bacia 
Santos

Bacia  
Potiguar

Bacia  
Sergipe-
-Alagoas

Bacia  
Campos

Bacia  
Pernambuco

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2019 12.141 98 1.429.762 6.725 1.110 110.220 925 1.560.980
Adições - 577 805 - - - - 1.377
Baixas do exercício e provisões para perdas - - - (3.305) (743) - (1.195) (5.243)
Regularizações e outros ajustamentos - - 166 (530) - - - (364)
Transferências - - - - - - - -
Conversão cambial 3.553 27 418.657 1.969 324 32.274 270 457.080

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2020 15.694 702 1.849.391 4.859 691 142.494 - 2.013.830
Amortização acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (10.085) - (828) (1.974) (786) - - (13.673)
Despesa de amortização (1.003) - (156) (57) (73) - - (1.289)
Abates/venda - - - - 566 - - 566
Regularizações - - - - - - - -
Transferências - - - - - - - -
Conversão cambial (2.954) - (243) (578) (233) - - (3.998)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (14.041) - (1.226) (2.609) (525) - - (18.399)
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2020 1.653 702 1.848.165 2.250 166 142.494 - 1.995.432
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2019 2.056 98 1.428.933 4.752 324 110.220 925 1.547.307
Durante o exercício de 2019 o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:

Unid: milhares de R$

Rubrica Software
Intangível 
em curso

Direitos sobre recursos naturais - Concessões
Total de 

Ativos Fixos 
Intangíveis

Bacia 
Santos

Bacia  
Potiguar

Bacia  
Sergipe-
-Alagoas

Bacia  
Campos

Bacia  
Pernambuco

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2018 12.465 387 1.195.902 6.522 1.110 110.220 925 1.327.530
Adições 384 98 233.472 - - - - 233.954
Baixas do exercício e provisões para perdas - - - - - - - -
Regularizações e outros ajustamentos (708) (387) 387 204 - - - (504)
Transferências - - - - - - - -

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2019 12.141 98 1.429.762 6.725 1.110 110.220 925 1.560.980
Amortização acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (9.620) - (683) (1.836) (704) - - (12.842)
Despesa de amortização (1.172) - (146) (67) (82) - - (1.467)
Abates/venda - - - - - - - -
Regularizações 708 - - (71) - - - 637
Transferências - - - - - - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (10.085) - (828) (1.974) (786) - - (13.673)
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2019 2.056 98 1.428.933 4.752 324 110.220 925 1.547.307
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2018 2.844 387 1.195.220 4.686 406 110.220 925 1.314.688
O montante constante na rubrica Direitos sobre recursos naturais - Concessões, refere-se ao custo da parcela da participação da Companhia nos consórcios 
adquiridos para a pesquisa, desenvolvimento e produção do petróleo e gás natural em dezesseis blocos de potencial petrolífero, sendo cinco localizados na 
bacia de Santos, dois no Rio Grande do Norte, um na bacia de Sergipe-Alagoas e um na bacia de Camposo, sendo a Companhia operadora de um blocos 
em 31 de dezembro de 2020.
11. INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS
Em 1 de agosto de 2014, a Petrogal Brasil S.A. passou a deter 99,997% das 
ações da Galp Exploração e Serviços do Brasil, Ltda, adquirindo 332.500 quo-
tas à Galp Exploração e Produção Petrolífera SGPS S.A, no montante de R$ 
3.325.000 (R$ 10 por ação) e 17.490 quotas à Petróleos de Portugal - Petrogal 
S.A., no montante de R$ 174.900 (R$ 10 por ação). O registro contábil da par-
ticipação societária a 31 de dezembro de 2020 tem o seguinte detalhe:
Patrimônio líquido GESB 2020 2019
Capital social 3.500 3.500
Prejuízos acumulados (4.629) (3.435)
Lucro do exercício (112) (1.194)

 (1.241) (1.130)
Movimentos dos investimentos 2020 2019
Aquisição do investimento 3.500 3.500
Participação nos lucros (4.741) (4.630)
Saldo do investimento - GESB (1.241) (1.130)
A provisão para investimentos societários encontra-se registada no passivo 
em outras contas a pagar (Nota 30).
12. FORNECEDORES
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de fornecedores é constituída 
pelos seguintes itens:

Unid: milhares R$
 2020 2019
Fornecedores 91.113 59.077
Contas a pagar a operador dos consór-
cios - blocos não operados 199.366 1.620.983
Total 290.479 1.680.060
A rubrica de contas a pagar ao operador dos consórcios dos blocos não 
operados, pela Companhia, tem a seguinte composição pelas bacias onde 
a mesma detém participação:

Unid: milhares de R$
Bacia 2020 2019
Bacia Santos - SP 199.366 1.620.953
Total 199.366 1.620.953
O montante de R$ 199.366 em 31 de dezembro de 2020 (31/12/2019 R$ 
1.620.952), é referente a valores a serem debitados pelo operador dos blocos 
relativo a investimento já realizado e reconhecido nos mesmos (cash call).
13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A rubrica de obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:

Unid: milhares de R$
Conta 2020 2019
Impostos sobre as vendas 12.488 144.017
Impostos sobre salários 1.247 1.611
Outros impostos retidos a terceiros 166 10.137
Participação Especial 421.961 596.389
Estimativa IRPJ e CSLL a pagar, do exercício - -
Total 435.862 752.154
A Companhia calcula o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro 
pelo regime de apuração do Lucro Real, com antecipações mensais efetuadas 
por estimativa. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia apresentou preju-
ízo fiscal. Em 31 de dezembro de 2019 a companhia apresentou lucro fiscal, 
entretanto as antecipações realizadas durante o exercício eram superior ao 
imposto devido. A variação na rubrica Participação Especial deve-se essen-
cialmente a redução do preço referência para fins de cálculo da obrigação.
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Unid: milhares de R$
 31/12/2020 31/12/2019

Companhia Moeda Circulante
Não  

circulante Circulante
Não  

circulante
Galp Sinopec Brazil Services B.V.
- Capital em dívida USD - 6.028.172 - 4.776.380
- Juros a pagar USD 139.256 - 145.098 -

Total 139.256 6.028.172 145.098 4.776.380
Os empréstimos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são concedidos na di-
visa (moeda) em USD e vencem juros à taxa Libor a 6 meses acrescido de 
spread ou taxa fixa. Estes contratos de empréstimo não possuem garantias 
determinadas por tratar-se de partes relacionadas. Os empréstimos e finan-
ciamentos obtidos têm vencimento nos seguintes anos:

Unid: milhares de R$
Não circulante 31/12/2020
Ano de vencimento:
-2025 1.039.340
-2026 3.637.690
-2029 831.472
-2030 519.670

Total 6.028.172
A evolução de capital, juros e diferenças de câmbio durante o exercício de 
2020, está apresentada a seguir:

Unid: milhares de R$
Descrição Montante
Saldo inicial 4.921.390
  Capital em dívida 4.776.294
  Juros em dívida 145.096
Movimento ano 1.246.038
  Redução da dívida (129.918)
  Diferenças de câmbio na conversão 1.381.796
  Reembolso de juros (382.404)
  Diferenças de câmbio na conversão 44.286
  Juros do ano 332.278
Saldo final 6.167.428
  Capital em dívida 6.028.172
  Juros em dívida 139.256
17.3. Contas entre companhias: A Companhia deliberou o pagamento de ju-
ros sobre capital próprio aos seus acionistas no montante de R$ 153 604, 
montante liquidado durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
17.4. Despesas com a Diretoria Executiva: As despesas suportadas com os 
membros da diretoria executiva da Companhia (incluindo as remunerações 
indiretas) foram de R$ 4.464 para 2020 e R$ 4.163 para 2019. Como a remu-
neração da diretoria executiva são incorridos em R$, o aumento verificado de 
7,2% refere-se à desvalorição da moeda R$ em relação a moeda funcional da 
Companhia (USD).
18. PROVISÕES PARA ABANDONO DOS BLOCOS
O saldo em 31 de dezembro de 2020 de provisões para abandono dos blocos 
é o seguinte:

Unid: milhares de R$

Provisão
Saldo 
Inicial

Au- 
mentos

Dimi- 
nuições

Ajustamentos 
conversão 

cambial
Saldo  
Final

Campo BMS11 1.295.000 101.303 - 379.926 1.776.229
Campo BMS11A 70.427 3.448 - 20.643 94.518
Campo Sanhaçu 1.331 45 - 390 1.767
Campo Rabo Branco 3.571 - (4.584) 1.013 -
Campo Sépia - 32.812 - 228 33.041
 1.370.329 137.608 (4.584) 402.201 1.905.555
O aumento ocorrido nas provisões de abandono dos blocos durante o ano 
de 2020 está essencialmente relacionado com a inclusão na estimativa de 
abandono, poços que já se encontravam em construção, apesar de ainda não 
estarem a produzir. No decorrer do exercício em análise foi entregue o campo 
Rabo Branco, para o qual foi utilizada a provisão de abandono. Adicional-
mente, o incício da produção do campo de Sépia está prevista para o terceiro 
trimestre de 2021, por isto foram constiuídas provisões para abandono para 
os poços produtores perfurados até o momento. Foram considerados mais 7 
poços, dos quais 2 poços em Tupi, 1 em Iara/Berbigão (P68) e 4 em Sépia. 
A taxa de desconto utilizada é de 3%.
19. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO
Os contratos de arrendamento de veículos têm duração de três anos, entre-
tanto, com a adoção das alterações do CPC 06, estes contratos foram classi-
ficados como contratos de arrendamento devido a vigência remanescente ser 
inferior ao período de 12 meses. Um contrato foi liquidado em maio de 2019 e 
outro em setembro de 2019. Esses veículos são utilizados no âmbito dos tra-
balhos administrativo da Companhia, pelo que o montante pago anualmente 
é contabilizado em custo do exercício. Quanto aos contratos de equipamento 
informáticos, os prazos são de três a cinco anos. Na adoção das alterações do 
CPC 06 “Operações de Arrendamento Mercantil”, os contratos com prazo de 
vigência remanescente superior à 12 meses foram classificados como Direi-
tos de Uso. Os equipamentos de baixo arrendados foram classificados como 
contratos de arrendamento e o montante pago anualmente é contabilizado 
em custo do exercício. Tais contratos foram liquidados durante o exercício de 
2020. Durante o exercício de 2020 e 2019, os montantes pagos por arrenda-
mentos se encontram demonstrados a seguir:

Unid: milhares de R$
Pagamentos 31/12/2020 31/12/2019
Pagamentos de aluguel de viaturas - 85
Pagamentos de aluguel de equipamento informático 156 316
Total 156 401
Em 31 de dezembro de 2020, não há montantes a vencer, pois todos os con-
tratos encontravam-se liquidades naquela data. 
20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
A rubrica da demonstração do resultado - fornecimentos e serviços externos 
apresentava a seguinte composição:

Unid: milhares de R$
Conta 2020 2019
Custos de Exploração Petrolífera 60.160 100.166
Outros Serviços Prestados por Terceiros - PF 107.841 113.294
Seguros diversos 144.379 100.567
Passagens Aéreas e hospedagens 1.569 4.406
Alugueis e Condomínios 573 1.060
Publicidade - 533
Comunicações 2.008 1.868
Conservação e reparação 279 253
Projetos sociais patrocinados 1.213 351
Limpeza e higiene das instalações 170 195
Energia Elétrica 227 202
Combustíveis 62 102
Material escritório 134 142
Outros 29.752 16.614
Total 348.369 339.753
O montante de R$ 107.841 referente a Outros Serviços prestados por tercei-
ros, inclui o montante de R$ 75.126 relativo aos custos de Investigação & De-
senvolvimento conforme o contrato de concessão. O montante de R$ 60.160 
referente a custos de exploração petrolífera diz respeito a dispêndios incorri-
dos na fase de exploração, ou seja, dispêndios relacionados com estudos de 
geologia e geofísica e gastos gerais administrativos, bem como estes últimos 
que transitaram da fase de exploração para a fase de desenvolvimento. 
21. RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a composição do 
lucro bruto é como se demonstra a seguir:

Unid: milhares de R$
 2020 2019
Receita bruta de vendas 8.041.178 8.130.294
Impostos incidentes sobre as vendas (91.140) (80.336)
Receita líquida das vendas 7.950.089 8.049.958
Receita bruta de serviços 1.022 5.151
Impostos incidentes sobre os serviços (145) (734)
Receita líquida de serviços 877 4.417
Custos gerais de produção (1.251.322) (1.159.722)
Depreciações (2.451.623) (1.224.109)
Imparidades (595.323) 2.228
Royalties (813.409) (864.768)
Participação Especial (1.541.102) (2.035.716)
Estoques 271.388 (833.781)
Custo dos produtos vendidos (6.381.392) (6.115.867)
Lucro Bruto  1.569.575 1.938.508
A Companhia celebrou um contrato de venda de gás natural com a Petróleo 
Brasileiro, S.A. - Petrobrás, para a área de concessão BM-S-11, no Campo 
Tupi, na bacia de Santos, com a duração de 23 anos, pelo qual a Petrogal 
venderá o gás produzido nos módulos de desenvolvimento do Piloto de Tupi 
e Tupi NE. Para a satisfação do contrato de fornecimento de gás foi prestado 
uma garantia pela Galp à Petrobrás que até 31 de dezembro de 2020 ascen-
de a R$ 411 milhões. Durante o exercício de 2020, a Companhia constituiu 
imparidades em alguns blocos do seu portfólio durante 2020, no montante de 
R$ 595.319 (nota 1).

22. DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a composição 
das despesas e receitas financeiras é como se demonstra a seguir:

Unid: milhares de USD
Despesas Financeiras 2020 2019
   Juros de empréstimos (332.280) (260.093)
   Juros capitalizados 301.997 260.093
   Juros de locações (336.646) (276.585)
   Outros Juros (117.884) (77.219)
   Diferenças de Cambio - (411.084)
   Despesas Bancárias (108) (93)
Total (484.921) (764.981)

Unid: milhares de USD
Receitas Financeiras 2020 2019
   Juros 24.008 50.910
   Diferenças de Câmbio 199.106 208.972
Total 223.114 259.882
O montante de juros referentes aos empréstimos é rateado pelos ativos em 
andamento e em operação (Nota 9). Com a alteração da moeda funcional de 
R$ para USD a partir de 1 de janeiro de 2020, as variações cambiais sobre 
itens monetários de denominados em moedas diferente ao USD. 
23. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
A Companhia prestou diversas garantias bancárias resultado de imposição 
contratual constante nos Contratos de Concessão assinados entre a Agência 
Nacional de Petróleo - ANP e os parceiros nos blocos onde participa. Estes Con-
tratos visam assegurar o cumprimento da realização de dispêndios em aquisi-
ção de sísmica e perfuração de poços durante o período de pesquisa. O mon-
tante das garantias bancárias prestadas corresponde às responsabilidades da 
Companhia que iguala à sua percentagem de participação nos Consórcios. A 
Companhia tem a obrigação contratual de cumprir com o período exploratório 
mínimo, ou seja, com as datas previstas contratualmente para o início da per-
furação de poços na fase de pesquisa. O montante das garantias bancárias, 
assumido pela Companhia em 31 de dezembro de 2020 e 2019, ascende a 
R$ 131.196 e R$ 163.956, respectivamente. Não foram constituídas provisões 
para eventuais contingências fiscais relativas ao IRRF e outras taxas (PIS/
COFINS e CIDE) relativas ao pagamento de rendas na importação de navios.
24. CAPITAL SOCIAL E RESERVAS DE CAPITAL
O capital social da Companhia está demonstrado a seguir:

Unid: milhares de R$

Acionistas

Número 
de ações 

detidas
Valor nomi-
nal da ação

Valor capital 
social

Petrogal Brasil BV 6.403.579 0,01 64.036
Windland Energy Petroleum Sarl 2.744.391 0,01 27.444
Total 9.147.970 0 91.480
No início de 2019, o Capital Social estava integralizado em sua totalidade. Já a 
Reserva de Capital no montante de R$ 7.373.711, havia um saldo residual a in-
tegralizar no montante de R$ 599.344 referente a deliberação aprovada pelos 
acionistas na data de 28 de novembro de 2017. Durante o exercício de 2020, 
não houve quaisquer aumentos de capital, nem integralizações realizadas. 
Desta forma, no exercício findo em 2020, mantendo o Capital Social e as Re-
servas de Capital com o mesmo saldo existente no final do exercício de 2019.
25. DIVIDENDOS
A política de distribuição de dividendos da Companhia determina que os lucros 
líquidos do exercício terão a seguinte destinação: • A parcela de cinco por cen-
to será destinada à constituição da Reserva Legal que não exceda vinte por 
cento do capital social. Contudo, no exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2020, a Sociedade não apurou lucro impossibilitando a constituição da Re-
serva Legal. Já no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não houve a 
necessidade de constituição da Reserva Legal, uma vez que a Administração 
propôs a distribuição de parte do resultado, no montante de R$ 1.075.000 
aos acionistas em forma de dividendos e transferência da parte restante, no 
montante de R$ 76.428 para Lucros Acumulados, considerando as necessi-
dades de capex previstas em 2020 e, também em função do valor da Reserva 
de Capital se apresentar superior a 30% do montante do Capital Social da 
Companhia. • Os dividendos a serem distribuídos pela Companhia seguem as 
determinações do seu Estatuto Social (Capitulo VIII - Artigos 31 a 37), o qual 
estabelece, entre outros, que sejam distribuídos para os acionistas da Com-
panhia o montante correspondente a 100% do Lucro Acumulado descontado 
do Fluxo de Caixa Disponível, desde que estes dividendos não ultrapassem 
o Fluxo de Caixa Disponível, ressaltando que tal distribuição não poderá des-
cumprir as regras de subcapitalização brasileiras (Art. 24 da Lei nº 12.249, de 
11.06.2010) ou exceder o valor legalmente permitido para distribuição. Assim, 
em 31-12-2019 a Companhia não tem necessidade de constituir um passivo 
para dividendo mínimo obrigatório. • Conforme a Lei nº 9.249, de 26 de de-
zembro de 1995, a administração da Companhia propôs a distribuição de juros 
sobre o capital próprio a seus acionistas, relativo ao ano-calendário de 2020, 
calculados com base na variação da Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP. Em 
atendimento à legislação fiscal, os juros sobre o capital próprio, no montante 
de R$ 141.000 (correspondente a R$ 15,41 por ação), foram tratados como 
despesa financeira (dedutíveis na apuração do Lucro Real). No entanto, para 
efeito dessas demonstrações financeiras, os juros sobre o capital próprio são 
apresentados como distribuição dos lucros de períodos anteriores ainda exis-
tentes, portanto, reclassificados para o patrimônio líquido, pelo valor bruto, 
como um passivo, uma vez que os benefícios fiscais por eles gerados são 
mantidos no resultado do exercício. • No exercício de 2019, a administração 
da Companhia deliberou a distribuição de juros sobre o capital próprio a seus 
acionistas no montante de R$ 509.901 (correspondente a R$ 55,74 por ação), 
relativos ao ano-calendário 2019, calculados com base na variação da Taxa 
de Juros a Longo Prazo - TJLP. • Após a observância de todas as previsões 
legais, o restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia 
Geral, de acordo com os termos da legislação aplicável.
26. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO
A Companhia está sujeita ao risco de moeda nas operações negociadas em 
uma moeda diferente da sua moeda funcional (USD). A Companhia não se uti-
liza de instrumentos financeiros para se proteger do risco de moeda, tais como 
a contratação de operações de hedge, devido a sua administração entender 
que esse risco não é significativo. A administração da Companhia adota o 
procedimento de avaliar periodicamente as flutuações nas taxas de câmbio, 
visando minimizar eventuais riscos. Com relação aos ativos e passivos mone-
tários denominados em moeda diferente da moeda funcional (USD), a Com-
panhia garante que sua exposição líquida é mantida a um nível aceitável. A 
exposição da Companhia ao risco da moeda estrangeira foi a seguinte:

Unid: milhares de R$ 
Ativo circulante 2020 2019

Disponibilidades 322.897 851.494
Contas a receber 53.677 1.304.408
Adiantamentos a fornecedores 904 -
Vendas a faturar 36.891 -
Estoque - 948.777

Ativo não circulante
Contas a receber 2.765  -

Passivo circulante
Fornecedores (91.114) -
Obrigações trabalhistas (5.186) -
Juros sobre Capital Próprio  - (145.098)
IFRS 16 385.406

Passivo não circulante
Juros a pagar - (4.776.380)
IFRS 16  - (2.754.808)

 320.834 (4.186.201)
As seguintes taxas de câmbio foram aplicadas durante o ano:

Taxa à vista Taxa média
 2020 2019 2020 2019
USD 5,19670 4,0196 5,15777 3,94612
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de câmbio: Uma desvalo-
rização do Real, como indicado abaixo, contra USD em 31 de dezembro, teria 
(reduzido) o patrimônio e o resultado de acordo com os montantes demonstra-
dos abaixo. Esta análise é baseada na variação da taxa de câmbio de moeda 
estrangeira que a Administração da Companhia considerou ser razoavelmente 
possível ao final do período de relatório. A análise considera que todas as 
outras variáveis, especialmente as taxas de juros, são mantidas constantes. 
A análise é conduzida com a mesma base de 2019, apesar da variação ra-
zoavelmente possível da taxa de câmbio de moeda estrangeira ser diferente, 
como indicado abaixo.  

Unid: milhares de R$
 Ganho (perda)
 2020 2019
(valorização de 5 por cento) 16.041 41.562
Uma valorização do Real contra o USD, em 31 de dezembro, teria o mesmo 
efeito, porém com resultado oposto sobre as moedas apresentadas acima, 
considerando que todas as outras variáveis se manteriam constantes. A com-
panhia está sujeita igualmente ao risco de taxa de juro pela constituição de 
depósitos bancários e de empréstimos de partes relacionadas. A exposição 
da Companhia ao risco de taxa de juro foi a seguinte:

Unid: milhares de R$
 2020 2019
Ativo circulante
Disponibilidades 525.563. 851.494

Passivo não circulante
Empréstimos a pagar (6.028.172) (4.776.379)

 (5.502.609) (3.924.885)

Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juro: Uma variação 
da taxa de juro, como indicado abaixo, em 31 de dezembro, teria (reduzido) o 
patrimônio e o resultado de acordo com os montantes demonstrados abaixo. 
Esta análise é baseada na variação da taxa de juro a Administração da Com-
panhia considerou ser possível ao final do período de relatório.

Unid: milhares de R$
valorização de 5 por cento - Ganho (perda)

 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante
Disponibilidades 26.280 42.576

Passivo não circulante
Empréstimos a pagar (301.409) (238.817)
 (275.129) (196.241)

27. OUTRAS CONTAS A PAGAR
O montante de R$ 334.559 referente a Outras contas a pagar não circulante, 
inclui o montante de R$ 289.576 pago, com referência até o terceiro trimestre 
de 2020, a provisão constituída no âmbito da Providência Cautelar apresen-
tada pelo Consórcio BM-S-11, conforme referido na nota 15, assim como a 
provisão para o último trimestre de 2020. Inclui também provisão para investi-
mentos societários no montante de R$ 1.569, referido na nota 11. Os passivos 
contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os 
processos judiciais em 31 de dezembro de 2020, cuja probabilidade de perda 
é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:

Unid: milhares de R$
Natureza 2020 2019
   Fiscais 783.148 501.447
Total 783.148 501.447
Processos fiscais, incluindo: Contribuições de Intervenção no Domínio Econô-
mico - CIDE e PIS/COFINS-importação sobre as remessas para pagamentos 
de afretamentos de embarcações;
28. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS
O montante de R$ (151.150) referente a outras receitas (despesas) opera-
cionais líquidas, refere-se à receita no montante de R$ 268.594 proveniente 
da recuperação de custos no âmbito do contrato de compra e venda de gás 
natural com os parceiros do Consórcio BM-S-11, a despesa no montante de 
R$ (317.188) under/overlifting das cargas levantadas nos FPSOs do BM-S-11 
e a despesa no montante de R$ (140.493) referente as parcelas controversas 
da Participação Especial - nota explicativa nº 15 e a outras receitas totalizando 
R$ 37.937.
29. DIREITOS DE USO E RESPONSABILIDADE POR LOCAÇÕES
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os direitos de uso e responsabilidade por 
locações são detalhados como se segue:

Unid: milhares de R$
2020 2019

 FPSO Edifícios

Outros 
direitos 
de uso Total Total

Em 31 de dezembro 2020
Custo 4.025.374 36.912 156 4.062.437 3.142.211
Amortização acumulada (579.115) (5.576) (156) (584.842) (231.036)

Valor Líquido 3.446.259 31.336 - 3.477.595 2.911.175
Saldo a 1 de janeiro 2.884.745 26.366 64 2.911.175 3.269.574
Adições - 135 - 135 120
Amortizações (283.189) (2.885) (83) (286.156) (231.036)
Abates - - - - -
Efeito da variação cam-
bial e outros  
ajustamentos 844.703 7.719 19 852.443 (127.482)

Saldo a 31 de dezembro 3.446.259 31.336 - 3.477.597 2.911.175
As responsabilidades com locações são como segue:
 Unid: milhares de R$

2020 2019
Análise de maturidade - cash flows contratuais 
 não descontados 6.595 5.251
Inferior a um ano 486 382
Um a cinco anos 1.943 1.434
Mais de cinco anos 4.166 3.435

Responsabilidades por locações no balanço 3.863.959 3.140.214
Corrente 467.177 385.406
Não corrente 3.396.782 2.754.808

Os custos ocorridos durante o exercício social são como segue:
Unid: thousands of R$

 2020 2019
 336.761 272.143
Juros de locações 336.644 276.585
Despesas relacionadas com locações operacio-
nais de curta duração, baixo valor e pagamentos 
variáveis 117 660
Os pagamentos ocorridos durante o exercício social são como segue:

Unid: milhares de R$
 2020 2019
Atividades de financiamento (497.168) (405.725)
Pagamentos relativos a locações (170.524) (129.140)
Pagamentos relativos a juros locações (326.644) (276.585)

30. RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO 
VERSUS INDIRETO
A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para o exercício de 
2020 e 2019 apresenta a seguinte composição:

Unid: milhares de R$
 2020 2019
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (244.980) 1.151.428
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais com o  
 caixa usado nas atividades operacionais:
  Redução da provisão para contingências

Depreciação e amortização 2.457.837 1.228.790
Ativo permanente baixado 15 503
Provisão para custos de abandono dos blocos 5.615 23.748
Provisão para perda de imobilizado - (3.904)
Equivalência patrimonial 108 1.194
Variações monetárias e juros do exigível a  

   longo prazo 138.295 100.169
Ativo fiscal diferido - 299.940
 Outros fluxos de atividade diretos operacionais 420.866 729.370
Ajustamento conversão cambial 19.293 -

Variações do ativo e passivo circulante e não circulante:
Clientes (168.274) (77.939)
Adiantamentos (322) 1.885
Estoques (335.463) (47.643)
Despesas antecipadas 1.538 2.728
 Depósitos judiciais 95.552 84.695
Outros créditos - 24.478
Fornecedores 91.114 (3.016)
Contas a pagar a operador dos consórcios 

    - blocos não operados 199.366 1.056
Contas a receber da consorciada 10.648 (39)
Contas a pagar a partes relacionadas 318.251 73.729
Tributos a recuperar 148.002 (105.458)
Obrigações tributárias 435.863 (62.873)
Obrigações trabalhistas - 3.036
 Outras obrigações 578.159 479.432

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES  
 OPERACIONAIS 4.171.484 3.905.309
31. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADA)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia possuía cobertura de se-
guros em suas operações de exploração e produção de petróleo cru e gás, 
contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por valo-
res considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
32. CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia possui instrumentos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado relativos à ativos e 
passivos financeiros, respectivamente, equivalentes de caixa (incluindo apli-
cações financeiras) e empréstimos e financiamentos com partes relacionadas. 
Ambos estão mensurados de acordo com o Nível 2 da hierarquia do valor 
justo e não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Para mais detalhe, referimos às 
notas explicativas 4 e 17.2, respectivamente.
33. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreu qualquer evento subsequente após 31 de dezembro de 2020 com 
impacto relevante nas demonstrações financeiras anexas. 
34. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das presentes de-
monstrações financeiras em 16 de março de 2021, nas quais consideram os 
eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre 
estas demonstrações financeiras, quando requeridos.

Luís Miguel Fonseca Alexandre de Araújo Pereira
Diretor Presidente

CPF: 063.485.097-02

Wu Chengliang
Diretor Financeiro

CPF: 063.547.677-00

Mauro Coutinho Fernandes
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CPF: 470.467.407-04
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Contador: CRC/RJ 1RJ-094628/O-7
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos administradores e acionistas da Petrogal Brasil S.A.. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras da Petrogal Brasil S.A. (Companhia), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções 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. Em nossa opinião, as demonstrações fi-
nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de de-
zembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su-

ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil 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, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, 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 ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, 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 perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendi-
mento 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 
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Companhia. • 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação 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 a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 

eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Ricardo Gomes Leite
Contador CRC-1RJ107146/O

 

Três perguntas: os 
empréstimos ponta-a-ponta

Estímulo ao surgimento de  
novos modelos de negócios 
Avanço das fintechs e bigtechs e entrada novas de outros setores 
A Xsfera - plataforma de 
serviços especializados de 
consultoria de negócios e 
de soluções regulatórias, 
focada no mercado finan-
ceiro e de pagamentos 
– registrou em 2020 um 
volume de faturamento 
três vezes superior ao do 
ano anterior, tendo em sua 
carteira de clientes desde 
gigantes globais da tecno-
logia até líderes locais de 
segmentos como varejo, 
indústria, logística, utili-
ties, tecnologia, internet, 
real estate e educação, 
entre outros. A empresa 
atribui o crescimento as 
mudanças em curso com 
o surgimento do PIX e do 
open Banking.

Para este ano, a proje-
ção da plataforma é de um 
crescimento semelhante, 
uma vez que quanto mais 
as inovações previstas nos 
anos anteriores se tornam 
realidade, mais oportuni-
dades são identificadas pe-
lo mercado e a procura por 
orientação de qualidade na 
tomada de decisão aumen-
ta.

“O ano de 2020 foi 
marcado pela corrida de 
fintechs, bigtechs, bancos 
e empresas de outros seg-
mentos em busca, não só 
da melhor forma de se po-
sicionar para aproveitar a 
revolução que está em cur-
so na indústria financeira, 
mas principalmente sobre 
como fazer isso sem cor-
rer riscos estando em ple-

na conformidade com as 
normas do Banco Central 
e dos órgãos reguladores”, 
relatou a Xsfera.

Os fundadores da Xsfe-
ra, Fausto Ferraz, Bruno 
Segatto e Arthur Rodri-
gues se baseiam em exem-
plos como o PIX, que após 
pouco mais de três meses 
de lançamento já acumula 
um volume de transações 
cinco vezes maior do que 
a quantidade de TEDs re-
alizadas em 2021. Para os 
próximos meses ainda es-
tão previstas novas funcio-
nalidades como o PIX em 
conta salário, o saque PIX 
em estabelecimentos co-
merciais e o PIX por apro-
ximação. Enquanto isso, 
começam a entrar em vi-
gor as etapas de implanta-
ção do open banking, que 
prometem revolucionar a 
indústria financeira.

“Cada avanço amplia as 
possibilidades de estraté-
gias. Todos querem apro-
veitar as oportunidades, 
mas querem estar certos de 
terem escolhido os melho-
res caminhos para evitar 
problemas na área regulató-
ria. A experiência dos pro-
fissionais da Xsfera na co-
ordenação em todas as fases 
da construção de alguns dos 
maiores casos de sucesso de 
fintechs e bancos digitais do 
país serve como referencial 
de qualidade e eficiência”, 
diz o CEO da Xsfera, Faus-
to Ferraz.

Ao longo de 20 anos de 

atuação no setor, os sócios 
da Xsfera já coordenaram 
mais de uma centena de 
processos de autorização 
junto ao Banco Central e 
dezenas de estruturações 
em regime turn-the-key de 
novas operações financei-
ras. “Para os novos entran-
tes, e até para as empresas 
que já oferecem serviços 
financeiros e estão se re-
estruturando para estes no-
vos tempos, ter o suporte 
com este nível de know-
-how permite um patamar 
de assertividade nas es-
colhas que representa um 
diferencial competitivo de 
extrema relevância”, afir-
ma Segatto.

Por sua vez, Arthur Ro-
drigues explica que, em-
bora a questão regulatória 
concentre a maior parte 
das atenções, ela não po-
de ser tratada como um 
objetivo isolado. Para ele, 
a dinâmica da indústria fi-
nanceira, que sempre foi 
bastante acelerada, está se 
tornando ainda mais efer-
vescente com essas novas 
possibilidades. Isto exige 
agilidade para fazer diag-
nósticos rápidos, avaliar 
cenários futuros com pre-
cisão, escolher as alternati-
vas mais vantajosas e colo-
car os projetos em prática. 
“Por isso a oferta de valor 
da Xsfera se configura em 
uma jornada end-to-end de 
concepção e implantação 
de um novo negócio finan-
ceiro”, afirma.

CVM debate a nova  
supervisão da securitização

O tema da próxima Li-
ve da Comissão de Valores 
Imobiliários (CVM) é a no-
va supervisão da securitiza-
ção. O evento será realizado 
às 17h30 desta quinta-feira 
(18) no Instagram do canal 
CVM Educacional.

Serão abordados, entre 
outros pontos, a criação da 
nova área pela CVM, a regu-
lação recente da autarquia a 
respeito dos Certificados 
de Recebíveis do Agrone-
gócio (CRA) para o varejo, 
a proposta, que se encon-
tra em audiência pública, 
envolvendo os Fundos de 
Investimento em Direitos 
Creditórios (FIDC), além 
de demais investimentos 
em securitização que vêm 
despertando o interesse de 
investidores e participantes 
de mercado.

O Superintendente de 
Supervisão de Securitiza-
ção (SSE) da autarquia, 
Bruno Gomes, é um dos 
participantes. “É nítida a 
atenção que os investidores 
de varejo vêm dando aos 
investimentos alternativos, 
notadamente aos fundos 
imobiliários, crowdfunding 
e CRA. Isso faz com que 
o debate seja cada vez mais 
necessário e importante”, 
explica Gomes.

As atribuições da super-
visão de securitização é: 
coordenar, supervisionar e 
fiscalizar os registros para 
a constituição de estruturas 
de securitização; coordenar, 
supervisionar e fiscalizar 
os credenciamentos para o 
exercício de atividades de 
agentes fiduciários, com-
panhias securitizadoras e 

agências classificadoras de 
risco; coordenar, supervi-
sionar e fiscalizar as ativi-
dades dos veículos de se-
curitização registrados na 
CVM e propor e fiscalizar 
a observância das normas 
relacionadas aos registros 
e à divulgação de infor-
mações desses produtos; e 
coordenar, supervisionar e 
fiscalizar outros emissores, 
produtos e inovações de 
mercado que não estejam 
sob a esfera de competên-
cia das demais Superinten-
dências, conforme dispuser 
o regimento interno.

Perguntas podem ser en-
viadas antes do evento, direta-
mente no canal CVM Educa-
cional, no Instagram. Acessar: 
CVM Educacional no Insta-
gram (https://www.instagram.
com/cvmeducacional/) 

Por Jorge Priori

O mercado de em-
préstimos entre 
pessoas ainda é 

incipiente no Brasil. Em 
inglês, trata-se do peer-to-
-peer lending, ou emprés-
timos de ponta-a-ponta. 
Neste tipo de empréstimo, 
uma pessoa empresta os 
recursos que possui para 
uma pessoa que precisa 
deles. Essa operação é feita 
sem intermediação bancá-
ria, o que traz uma série de 
vantagens. Quem possui os 
recursos tem um interes-
sante investimento desban-
carizado. Quem precisa de 
recursos tem acesso a eles 
com taxas de juros mais 
competitivas que os em-
préstimos bancários.

Para entendermos me-
lhor esse assunto, conversa-
mos com Beatriz Antibero, 
sócia-fundadora da Ulend, 
sobre o que são os emprés-
timos entre pessoas; como 
eles funcionam; a diferença 
desse tipo de empréstimo e 
os empréstimos bancários; 
se eles possuem regula-
mentação no Brasil; o 
tamanho desse mercado e 
suas perspectivas. A Ulend 
é uma fintech que trabalha 
com esse tipo de emprés-
timo focado em pessoas 
jurídicas.

O que são os emprés-
timos entre pessoas? 
Como eles funcionam?

Trata-se de um emprés-
timo sem intermediação 
bancária, ou seja, não há 
um intermediário no meio 
da operação agregando 
custos, encarecendo e 
dificultando, muitas ve-
zes, a própria operação. 
No modelo tradicional, 
você aplica o dinheiro 
no banco, através de um 
CDB, e o banco usa esse 
dinheiro para emprestar 
para outra pessoa. Isso 
torna o processo moroso e 
mais caro, principalmente 
na ponta do tomador. O 
empréstimo entre pessoas 
é uma operação onde um 
aplicador pode emprestar 
o seu dinheiro diretamente 
para o tomador, recebendo 
juros por isso. Ele faz com 

que seus recursos rendam 
da mesma forma que os 
bancos fazem. Nesse tipo 
de empréstimo, também 
conhecido como peer-to-
-peer, ou de ponta-a-ponta, 
elimina-se o intermediário 
que gera uma ineficiência 
na operação e no ecossis-
tema.

A forma como os 
empréstimos entre pesso-
as são operacionalizados 
varia de instituição para 
instituição. A Ulend é uma 
plataforma de peer-to-peer 
para pessoas jurídicas. Ela 
realiza empréstimos de 
pessoas físicas ou jurídicas 
para pessoas jurídicas. Nós 
não emprestamos para pes-
soas físicas, pois esse não é 
o nosso propósito.

O tomador acessa a pla-
taforma da Ulend e solicita 
o empréstimo. Nós pedi-
mos então a documentação 
da empresa e consultamos 
informações de mercado 
que são vendidas pelas Big 
Data. Assim, com base 
na análise de 60 variáveis, 
nós geramos um score de 
crédito, o risco de crédito 
da empresa. Dependendo 
dessa análise, nós vemos se 
ela está em conformidade 
com a política de crédito 
da Ulend, aprovando ou 
não o empréstimo. Todo o 
processo de análise de cré-
dito, após o recebimento 
da documentação comple-
ta, demora em média dois 
dias.

Para cada tipo de empre-
sa e operação, nós pedi-
mos uma garantia extra. A 
Ulend trabalha com cessão 
de duplicatas e de contra-
tos, garantias imobiliárias, 
recebíveis de cartões e 
aplicações financeiras. Em 
alguns casos, a Ulend faz 
operações sem garantia, 
apenas com o aval dos 
sócios.

Qual a diferença entre 
um empréstimo entre 
pessoas e um emprésti-
mo bancário?

Eu gosto de citar as duas 
principais diferenças. A 
primeira é a taxa de juros. 
No peer-to-peer lending, 
ela acaba sendo inferior 
às taxas dos empréstimos 
bancários. Isso porque 

nessa modalidade não 
existe o spread bancário, a 
diferença entre o valor que 
se paga ao aplicador versus 
o valor que se recebe do 
tomador. O spread bancá-
rio é o lucro dos bancos. 
No Brasil, ele é um dos 
maiores do mundo, encare-
cendo muito a taxa de juros 
do tomador da operação. 
Na Ulend, quando um 
aplicador escolhe a empre-
sa onde ele quer aplicar, 
100% dos juros pagos são 
direcionados para ele, ou 
seja, não existe o spread 
bancário. Isso faz com que 
as operações tenham taxas 
de juros menores.

A segunda diferença é a 
agilidade. Dependendo da 
situação da empresa, isso 
pode ser mais relevante que 
o preço. Na Ulend, uma vez 
recebida a documentação, o 
crédito é aprovado em dois 
dias e liberado em até 10 
dias. O processo é rápido, 
demorando de 10 a 15 dias 
no total.

Existe uma terceira di-
ferença que é a burocracia. 
Na Ulend, todo o processo 
é digital.

Existe regulação para 
esse tipo de empréstimo 
no Brasil? É possível ter 
uma ideia da dimensão 
desse mercado?

Sim, existe regulamenta-
ção. Trata-se da Resolução 
do Banco Central 4.656, 
de 26 de abril de 2018, que 
dispõe sobre as sociedades 
de crédito direto e de em-
préstimos entre pessoas.

Com relação a dimensão 
do mercado de peer-to-
-peer lending no Brasil, ele 
ainda é muito pequeno. Ele 
surgiu em 2016 e não re-
presenta 0,1% do mercado 
de crédito de pessoa jurídi-
ca do Brasil. Isso significa 
que o espaço de crescimen-
to é muito grande e possui 
muitas oportunidades, 
tanto de agilidade de pro-
cessos como competição 
com os bancos, já que 80% 
do mercado de crédito no 
Brasil está concentrado nos 
cinco maiores bancos. Isso 
acaba tirando a força do 
cliente para fazer uma boa 
negociação e obter boas 
taxas.
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Fusões e aquisições reduzem  
no primeiro bimestre
Porém EUA aumentam em 133% nº de aquisições

Oi fecha venda da Unida 
Produtiva Isolada Data Centers
Companhia conseguiu R$ 325 milhões na operação

China: Investimento em ativos fixos 
sobe 35% nos últimos dois meses

Cade aprova joint venture 
entre as alemãs Bosch e Basf

Mercado já prevê inflação  
de 4,60% este ano

O mercado transa-
cional brasilei-
ro registrou no 

primeiro bimestre deste 
ano 170 operações e um 
valor total de BRL (pro-
jeção do valor em reais 
usada pelos estabeleci-
mentos que vendem pro-
dutos) 64,9bi, segundo o 
relatório mensal do TTR 
(Transactional Track Re-
cor- plataforma tecnoló-
gico-financeira premium 
que oferece dados transa-
cionais confiáveis e inte-
ligência de mercado). Isto 
representa um aumento 
de 183% do valor movi-
mentado e uma redução 
de 18% no número de 
transações, em relação ao 
mesmo período de 2020.

Por sua vez, no mês de 
fevereiro se registraram 95 
transações de fusões e aqui-
sições entre anunciadas e 
concluídas, e um valor total 
de BRL 20,9bi. Neste caso, 
houve uma redução de 17% 
no número de transações 
e um aumento de 56% no 
valor movimentado em re-
lação ao mês de fevereiro de 
2020.

O setor mais ativo neste 
período é o de Tecnologia 
com 68 transações. Seguido 
pelo setor Financeiro e de 
Seguros com 32 operações 
e em terceiro lugar, o setor 

de Saúde e Higiene com 16 
transações.

Âmbito Cross-Border

Os EUA aumentaram 
suas aquisições no Brasil 
em 133% em relação ao 
primeiro bimestre de 2020. 
Fundos de Private Equity e 
Venture Capital estrangei-
ros também incrementa-
ram seus investimentos no 
Brasil em 25%. Em relação 
aos investimentos no setor 
de Tecnologia e Internet no 
Brasil, empresas estrangei-
ras estiveram envolvidas em 
17 transações, houve uma 
variação de 113% anual.

Neste período, Estados 
Unidos foi o país que mais 
adquiriu empresas no Bra-
sil, tendo participado em 
28 operações. Em relação a 
atuação brasileira no exte-
rior, Estados Unidos tam-
bém foi o destino favorito 
na hora de realizar investi-
mentos, com três transa-
ções até o fim de fevereiro.

Os fundos de Venture 
Capital movimentaram um 
total de BRL 5,8bi nestes 
dois primeiros meses de 
2021, aumento de 240% em 
relação ao mesmo período 
de 2020. Foram 67 tran-
sações representando um 
crescimento anual de 24%. 
O setor que mais atraiu in-

vestimentos foi o de Tec-
nologia com 42 transações, 
aumento de 20% na com-
paração anual. Em segundo 
lugar, o setor de Financeiro 
e Seguros com 13 transa-
ções. O terceiro colocado 
foi o de Saúde e Higiene, 
com 10 transações, cresci-
mento de 100% na compa-
ração anual.

Transação do mês

A transação destacada pe-
lo TTR no mês de fevereiro 
foi a conclusão da venda de 
50% de participação na BS-
BIOS por parte da Petrobras, 
através da sua subsidiária Pe-
trobras Biocombustível, pa-
ra RP Participações em Bio-
combustíveis. A operação do 
setor de energia movimentou 
BRL 322m.

A transação contou com 
a assessoria em lei brasi-
leira dos escritórios BMA 
– Barbosa Müssnich Ara-
gão e Veirano Advogados. 
O assessor financeiro foi o 
Banco Itaú BBA. O infor-
me publica os rankings de 
assessores financeiros e ju-
rídicos em 2020 en M&A, 
Private Equity, Venture Ca-
pital e Mercado de Capitais, 
onde se informa a atividade 
das firmas destacadas pe-
lo número de transações e 
pelo valor total das mesmas.

O investimento em ativos 
fixos da China saltou 35% 
ano a ano nos dois primei-
ros meses de 2021, mostra-
ram dados do Departamen-
to Nacional de Estatísticas 
(DNE) nesta segunda-feira. 
O investimento em ativos 
fixos totalizou 4,52 trilhões 
de iuanes (US$ 695,3 bi-
lhões) no período janeiro-
-fevereiro, uma alta de 3,5% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo em 2019, segundo o 
DNE.

Em termos mensais, o 
investimento em ativos fi-
xos do país subiu 2,43% 
em fevereiro. O investi-
mento pelo setor privado 
se expandiu 36,4% ano a 
ano, para 2,62 trilhões de 
iuanes nos dois primeiros 
meses deste ano, mostra-
ram os dados. O investi-
mento na indústria primá-
ria aumentou 61,3% ano a 
ano, enquanto o na secun-
dária aumentou 34,1%. Na 
terciária, subiu 34,6%.

Enquanto isso, o inves-
timento em manufatura e 

serviços de alta tecnologia 
saltou 50,3% e 49,8% ano 
a ano, respectivamente. O 
investimento em ativos fi-
xos inclui capital gasto em 
infraestrutura, propriedade, 
máquinas e outros ativos fí-
sicos.

Produção industrial 

A produção indus-
trial de valor agregado 
da China, um impor-
tante indicador econô-
mico, aumentou 35,1% 
em termos anuais nos 
primeiros dois meses de 
2021, segundo dados do 
Departamento Nacional 
de Estatísticas.

A produção de janeiro e 
fevereiro representou um 
crescimento de 16,9% face 
ao nível no mesmo período 
de 2019, bem como um au-
mento médio anual de 8,1% 
nos últimos dois anos.

Em base mensal, a pro-
dução industrial da China 
aumentou 0,69% em feve-
reiro.

A produção industrial da 
China, oficialmente chama-
da de valor agregado indus-
trial, mede a atividade de 
grandes empresas designa-
das com um faturamento 
anual de pelo menos 20 mi-
lhões de iuanes (US$ 3 mi-
lhões).

Em termos de proprieda-
de, a produção das empre-
sas controladas pelo Estado 
aumentou 23% ano a ano, 
a das sociedades anônimas 
aumentou 34,2% e a das 
empresas com financia-
mento do exterior aumen-
tou 41,4%.

Segundo a agência Xi-
nhua, o setor manufatureiro 
registrou um aumento anu-
al de 39,5% nos primeiros 
dois meses, o mais rápido 
entre os três principais se-
tores, que também incluem 
mineração e produção e 
suprimento de eletricidade, 
energia térmica, gás e água. 
A manufatura de alta tec-
nologia registrou um cres-
cimento de 49,2% na pro-
dução industrial no período.

A Oi concluiu a venda 
da Unida Produtiva 
Isolada Data Cen-

ters à Instituição financeira 
Piemonte Holding. Na tran-
sação, efetivada na sexta-fei-
ra (12), foram cedidos cinco 
data centers que integravam 
a UPI para o Titan Venture 
Capital, fundo da Piemonte.

Segundo as informações 
divulgadas, as unidades fi-
cam em Brasília, Curitiba, 
São Paulo e Porto Alegre. A 
companhia, em recuperação 
judicial, divulgou a informa-
ção em fato relevante nesta 
segunda-feira.

Na sexta-feira mesmo, o 
Titan fez uma transferência 
de R$ 250 milhões, se com-
prometendo a pagar os R$ 
75 milhões em parcelas fu-
turas. Os ativos, que foram 
vendidos no dia 26 de no-
vembro de 2020, custaram 
R$ 325 milhões no total e 
vão colaborar para a atua-
ção da empresa Elea Digital, 
controlada pela Piemonte. 
Até a sexta-feira, a empresa 
administrava uma carteira 

com o Banco do Brasil e 
com a Caixa Econômica Fe-
deral.

“A conclusão da operação 
representa a implementação 
de mais uma etapa do Plano 
de Recuperação Judicial e do 
Plano Estratégico de Trans-
formação da Oi, visando as-
segurar à companhia maior 
flexibilidade e eficiência 
financeiras e sustentabili-
dade de longo prazo, com 
o seu reposicionamento no 
mercado e sua conversão 
na maior provedora de in-
fraestrutura de telecomuni-
cações do país, a partir da 
massificação da fibra ótica 
e internet de alta velocida-
de, do provimento de so-
luções para empresas e da 
preparação para a evolução 
para o 5G, voltada para 
negócios de maior valor 
agregado e com tendência 
de crescimento e visão de 
futuro”, destacou a compa-
nhia no comunicado.

A companhia já vendeu 
diversas partes de sua estru-
tura e ativos considerados 

“não-estratégicos”. A Oi 
tem como objetivo tornar-
-se “a maior provedora de 
infraestrutura de telecomu-
nicações do país”.

A Piemonte Holding diz 
que a aquisição representa 
crescimento. Em entrevista 
à Tele.Síntese em janeiro, o 
fundador do fundo, Ales-
sandro Lombardi, previu o 
aporte de R$ 100 milhões 
para melhoria dos data cen-
ters comprados da Oi, além 
de outros R$ 300 milhões 
para novos negócios.

Nos últimos meses a Oi 
vendeu alguns ativos. Em 
janeiro a companhia ven-
deu suas torres móveis, que 
foram compradas pela em-
presa de infraestrutura Hi-
ghline. Depois, foi realiza-
do o leilão dos ativos da Oi 
Móvel para um consórcio 
entre a Claro, Tim e Vivo.  A 
aquisição ainda está sob ava-
liação dos órgãos competen-
tes. O objetivo da empresa 
é vender este ano Infraco, 
unidade que reúne sua infra-
estrutura óptica no país.

A Bosch e a Basf  recebe-
ram autorização de autorida-
des concorrenciais no Brasil 
para criação de uma joint 
venture de comercialização 
e distribuição de tecnologias 
digitais para o setor de agri-
cultura. O investimento das 
empresas na joint venture não 
foi comunicado pelo Cade.

O órgão estatal não viu ris-
cos à concorrência pela asso-
ciação das companhias alemãs 
que objetivam desenvolver 
soluções de agricultura digital.

A operação, que prevê par-
ticipações iguais das empre-
sas e controle conjunto, foi 
aprovada sem restrições pe-
lo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), 
conforme foi publicado nesta 
segunda-feira no Diário Ofi-
cial da União.

Em novembro passado, a 
Bosch e a Basf  Digital Far-

ming anunciaram a assina-
tura de acordo para criação 
da joint venture, prevendo na 
ocasião que a nova empresa 
seria lançada primeiramente 
no Brasil, seguido por Europa 
e América do Norte.

O Cade informou que 
as empresas disseram que a 
operação também está sen-
do comunicada a autoridades 
na China, Alemanha, Paquis-
tão, Polônia, Coreia do Sul e 
Taiwan.

Em parecer sobre o negó-
cio, o órgão estatal disse que 
as companhias informaram 
que “pretendem vender solu-
ções inteligentes para a agri-
cultura a partir de uma única 
fonte, combinando a experti-
se das duas empresas”, infor-
mou a Reuters.

Dentre os produtos que 
serão vendidos e distribuí-
dos pela associação entre as 

companhias estão sistemas de 
pulverização inteligente, com 
integração entre tecnologia e 
software de sensor de câmera 
da Bosch com algoritmos de 
tomada de decisões agronô-
micas da Basf; e solução de 
plantio inteligente envolven-
do ferramentas digitais para 
semeadura e prescrição de 
herbicidas.

“A presença de ambas as 
empresas nesses segmentos 
ainda é recente e limitada, o 
que inviabilizaria qualquer 
possibilidade de fechamen-
to de mercado. O segmento 
de agricultura digital ainda é 
embrionário, com um grande 
número de startups e empre-
sas já atuantes nos segmentos 
de insumos agrícolas desen-
volvendo estratégias e tecno-
logias para explorar melhor o 
agronegócio”, apontou, em 
parecer. 

A previsão do merca-
do financeiro para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA 
- a inflação oficial do país) 
deste ano subiu de 3,98% 
para 4,60%. A estimativa 
está no boletim Focus desta 
segunda-feira, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.
Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,50%. Tanto 
para 2023 como para 2024 
as previsões são de 3,25%.

O cálculo para 2021 está 

acima do centro da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, de-
finida pelo Conselho Mone-
tário Nacional, é de 3,75% 
para este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é de 2,25% e o su-
perior de 5,25%.

PIB e câmbio

Segundo a agência Brasil, 
as instituições financeiras 
consultadas pelo BC reduzi-
ram a projeção para o cres-

cimento da economia brasi-
leira este ano de 3,26% para 
3,23%. Para o próximo ano, 
a expectativa para Produto 
Interno Bruto (PIB) - a so-
ma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país - é 
de crescimento de 2,39%. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro prevê expansão 
do PIB em 2,50%.

A expectativa para a co-
tação do dólar subiu de R$ 
5,15 para R$ 5,30 ao final 
deste ano. Para o fim de 
2022, a previsão é que a 
moeda norte-americana fi-
que em R$ 5,20.

Assine o jornal Monitor Mercantil 
(21) 3849-6444
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