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Setor naval 
pede ajustes 
nas normas 
estaduais

O deputado André Ceciliano 
(PT), presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), visitou 
o estaleiro Renave, na Baía de 
Guanabara, nesta terça-feira. Ele 
ouviu demandas do setor, que in-
cluem a revisão de normas para 
licenciamento e dos processos ad-
ministrativos para enquadramento 
em benefícios fiscais.

“Há regulamentações estaduais 
que impõem uma dificuldade para 
gente avançar em novas ativida-
des, em aumento da capacidade 
de docagem e atracação. É fun-
damental que haja uma preocupa-
ção de prover soluções que deem 
celeridade a questões relaciona-
das a licenciamento, de aumento 
de capacidade”, comentou José 
Rebello, diretor do estaleiro, que 
emprega cerca de 1.200 pessoas 
direta e indiretamente.

Ceciliano defendeu que as em-
barcações que operam na baía 
deveriam consumir os produtos e 
serviços dos estabelecimentos do 
estado. “A Petrobras aluga mais 
de 300 navios de apoio e mais de 
90% dessa frota não faz reparo 
aqui, eles fazem fora”, exempli-
ficou o deputado. “Temos que 
pensar em como exigir isso”, co-
mentou.

O deputado é autor da Lei 
9.148/20, que estabelece punições 
para empresas exploradoras de 
petróleo que não utilizem o per-
centual mínimo de conteúdo lo-
cal. De acordo com a norma, elas 
são obrigadas a pagar uma indeni-
zação pecuniária ao estado pelos 
prejuízos na geração de emprego 
e renda. Página 4

Participação da Petrobras nos 
investimentos do país desaba
1º trimestre tem menor nível já registrado pela empresa

A participação da Petrobras 
na Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF) fi-

cou em apenas 2,2% no primeiro 
trimestre deste ano, a menor taxa 
já registrada pela empresa. De ja-
neiro a março de 2022, os investi-
mentos totais da estatal somaram 
R$ 9,2 bilhões, sendo R$ 7,2 bi-
lhões, 78% do total, concentrados 
na atividade de exploração e pro-
dução (E&P); e R$ 1,3 bilhão em 
refino.

O atual baixo índice de investi-
mentos da maior empresa do país 
segue o comportamento de 2021, 
quando a presença da Petrobras 
na FBCF do Brasil ficou em so-
mente 2,8%, refletindo a política 
de desinvestimentos da compa-
nhia. Em 2015, no governo Dil-
ma, a participação era de 7,2%; o 
recorde foi alcançado em 2009, 
com 11,1%.

Os cálculos foram feitos pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-

micos (Dieese/subseção Federa-
ção Única dos Petroleiros – FUP), 
com base em relatórios da Petro-
bras e dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IB-
GE).

 Do total de R$ 47,4 bilhões 
investidos pela Petrobras no ano 
passado, R$ 38,4 bilhões (80% 
do montante global) foram des-
tinados à E&P, nos campos do 
pré-sal; e R$ 5 bilhões em refino 
(10,5% do total). “É o mais baixo 
montante investido em refino da 
história da empresa, que, com is-
so, viu as importações brasileiras 
de combustíveis aumentarem sig-
nificativamente”, observa o eco-
nomista Cloviomar Cararine, do 
Dieese/FUP.

 Em linha com o encolhimento 
do nível dos investimentos, a pro-
dução de refinados da Petrobras, 
nos primeiros três meses deste 
ano, atingiu 1,73 milhão de barris/
dia, abaixo do total de 1,85 milhão 
de barris diários de 2021. No die-

sel – segmento sensível, que en-
frenta riscos de desabastecimento 
do mercado – a produção média 
da Petrobras, de janeiro a março 
deste ano, foi de 684 mil barris/
dia, inferior aos 726 mil barris/dia 
de 2021.

Enquanto isso, aumentou a de-
pendência brasileira por impor-
tações de derivados. As compras 
de diesel e óleo combustível dos 
Estados Unidos, nosso maior for-
necedor mundial, somaram 1.510 
metros cúbicos (m³) no primeiro 
trimestre de 2022. Somente em 
março último, atingiram 830,5m³, 
acima dos 679,8m³ adquiridos no 
acumulado de janeiro/feverei-
ro deste ano, segundo dados da 
Energy Information Administra-
tion (EIA), agência norte-america-
na de energia. O movimento veio 
acompanhado pelo crescimento 
do número de importadores de 
derivados no Brasil, que pulou de 
363 agentes em 2016, para 643 em 
dezembro de 2021.

Congresso 
derruba corte  
de verbas
da Ciência

O Congresso Nacional apro-
vou o Projeto de Lei do Congres-
so Nacional (PLN) 17/22, que 
muda a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2022. Na vo-
tação da proposta, os deputados 
excluíram do texto, por 197 votos 
contra 187, dispositivo que per-
mitia a transferência de dotações 
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT) para outras despesas. 
Em outro ponto polêmico, o tex-
to aprovado permitiu doações 
dentro do período eleitoral.

O líder do governo, senador 
Eduardo Gomes (PL-TO), havia 
prometido recompor os recursos 
do FNDCT, caso o PLN 17/22 
autorizasse sua redução, de acor-
do com a Agência Câmara de No-
tícias. No entanto, parlamentares 
de vários partidos se posiciona-
ram contra a retirada da verba pa-
ra pesquisa.

A deputada Erika Kokay (PT-
-DF) acusou o governo de não 
cumprir acordos anteriores de 
recomposição de recursos da edu-
cação. O deputado Kim Kataguiri 
(União-SP) afirmou que editais 
abertos pelo FNDCT poderiam 
ser prejudicados. “Temos que 
garantir os recursos do FNDCT 
agora. Não há como o País sair da 
crise sem investir em ciência, co-
nhecimento e aumento da produ-
tividade. Nunca vamos estar entre 
os países mais desenvolvidos se 
não levarmos a pesquisa a sério”, 
declarou Kim Kataguiri.

Na sexta-feira, a Comissão Mis-
ta de Orçamento havia aprovado a 
redução de dotações do FNDCT. 
O Projeto de Lei enviado pelo go-
verno Bolsonaro tirava 95% dos 
R$ 690 milhões que deveriam ser 
destinados à Ciência. O PL barra-
va lei aprovada em 2021, que proi-
bia o corte das verbas direciona-
das ao FNDCT. A Ciência já sofre 
com um bloqueio de verbas de R$ 
2,5 bilhões, o que representa cer-
ca de 56% dos recursos totais do 
fundo, aprovado pelo Executivo.

Em nota, a Associação Na-
cional de Pesquisa e Desenvolvi-
mento das Empresas Inovadoras 
(Anpei) manifestou-se contra a 
aprovação do projeto. A entida-
de diz acompanhar “com pre-
ocupação a diminuição de ver-
bas destinadas” à Ciência. “Sem 
investimento nas instituições e 
incentivos para garantir um am-
biente político-econômico seguro 
para as empresas, não tem como 
manter a inovação, tão pouco o 
desenvolvimento de todo o país”, 
afirma a entidade na nota.

Preços dos alimentos têm 3ª queda consecutiva, 
mas ainda estão 23% acima do ano passado

O Índice de Preços de Ali-
mentos da Organização 
das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) 
teve uma média de 154,2 pontos 
em junho, uma queda de 3,7 pontos 
(2,3%) em relação a maio, marcan-
do o terceiro declínio mensal con-
secutivo, embora ainda 29 pontos 
(23,1%) acima de seu valor de um 
ano atrás. A queda em junho refletiu 
retração nos preços internacionais 
de óleos vegetais, cereais e açúcar, 
enquanto os preços de lácteos e car-
nes aumentaram.

Depois de atingir um nível qua-
se recorde em maio, os preços in-
ternacionais do trigo caíram 5,7% 
em junho, mas ainda 48,5% acima 
dos valores do ano passado. O 
declínio em junho foi impulsio-
nado pela disponibilidade sazonal 
de novas colheitas no hemisfério 
norte e demanda global de impor-
tação mais lenta.

A pressão descendente decor-
rente das disponibilidades sazo-
nais na Argentina e no Brasil, onde 
as colheitas de milho progrediram 
rapidamente, e as melhores condi-
ções de colheita nos Estados Uni-

Trigo teve queda de 5,7%, mas em 1 ano alta é de 48,5%

dos da América sustentaram um 
declínio de 3,5% nos preços mun-
diais do milho em junho.

O Índice de Preços de Óleos 
Vegetais teve queda de 7,6% fren-
te a maio, impulsionado por pre-
ços mais baixos em óleos de pal-
ma, girassol, soja e colza.

Os preços internacionais dos 
produtos lácteos aumentaram 
4,1% em relação a maio e 24,9% 
acima do valor de junho de 2021.

As carnes tiveram alta de 1,7% 

em relação a maio, estabelecendo 
um novo recorde e superando em 
12,7% o valor de junho de 2021.

O açúcar caiu 2,6%, marcando a 
segunda queda mensal consecuti-
va e atingindo seu nível mais baixo 
desde fevereiro. A desvalorização 
do real frente ao dólar e a queda 
dos preços do etanol no Brasil le-
varam os produtores a aumentar a 
produção de açúcar, contribuindo 
para o aumento da oferta e a redu-
ção dos preços mundiais.

Xinhua



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor Mercantil

Quando tivemos  
a aristocracia,  
a burguesia  
e o povo?

Quarta-feira, 13 de julho de 2022

Reflexões para Teoria do Estado Nacional: questão nacional após 1822
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“Bicho-papão, 
mateus de 
reisado e 

meganha eram os mais alu-
cinantes personagens de 
minha infância. Essas me-
donhas figuras, folclóricas 
ou reais, me provocavam 
delirantes pesadelos. Mas, 
na pré-adolescência, final 
dos anos 1950, outros se-
res abomináveis passaram 
a ocupar meu terrificante 
imaginário. Foi quando as-
sisti aos primeiros faroestes 
cujos enredos enfocavam 
a campanha do lendário 
General Custer contra os 
índios sioux. A partir de 
então, Cavalo Louco, o che-
fe sioux, e seus pavorosos 
selvagens invadiram minhas 
oníricas aventuras, amea-
çando rasgar meu peito e 
rachar meu crânio com suas 
apavorantes machadinhas. 
Felizmente, na hora agá, 
sempre aparecia a Sétima 
Cavalaria, tendo à frente 
um bravo corneteiro execu-
tando o toque de avançar, e 
a tropa me salvava daque-
las desalmadas criaturas” 
(Fernando Soares Campos, 
“Sioux, tupiniquins e cae-
tés”, em Fronteiras da Reali-
dade, 2018).

Todo modelo de poder se 
faz presente por uma for-
ma de dominação. Há, no 
entanto, uma condição que 
todos os poderes buscam 
controlar: a mente dos que 
lhe estão sujeitos. Quando 
o poder é de ordem ideo-
lógica, mais forte ainda se 
dá a pedagogia colonial. A 
Idade Média europeia, co-
mo vimos no início desta 
série, embora com ações 
até antagônicas, um manto 
teísta deu unidade ao perío-
do, quer no mundo católico 
quer no islâmico, contras-
tando com o “materialis-
ta” do chinês confuciano e 
mesmo com o mitológico 
greco-romano.

A pedagogia colonial não 
se limita ao ensinamento, 
mas aos comportamentos 
e hábitos que as pessoas 
passam a considerar corre-
tas e naturais. Os cheiros, 
os sabores, as afeições são 
os primeiros passos da pe-
dagogia colonial que se se-
guem com as imitações e os 
aprendizados, formais es-

colares ou pelas mídias, pela 
publicidade e pelas modas.

Fomos educados para 
enaltecer o estrangeiro, o 
colonizador, e depreciar o 
nacional. Quatro séculos de 
escravidão no Brasil muito 
contribuíram para a peda-
gogia colonial, criando a 
separação entre os que po-
dem e os que não podem, 
os que têm e os que não 
têm, levando ao ponto cul-
minante da pedagogia co-
lonial: pensar como os que 
detêm o poder, mesmo com 
imensos prejuízos materiais, 
morais e psicológicos.

A questão nacional após 
1822, isto é, no Brasil In-
dependente, defende e luta 
pelo Brasil soberano, pela 
autonomia da administra-
ção brasileira: a estrutura e o 
modo de gestão condizente 
com o interesse nacional. 
Daí decorre a prioridade 
da questão nacional sobre 
todas as demais que, sendo 
importantes, não sobrevi-
vem no país colônia, como 
as denominadas identitárias, 
e nem mesmo as com míni-
mo atendimento do social, 
como a manutenção do po-
der de compra dos salários.

Barbosa Lima Sobrinho 
constata que a preocupa-
ção de Adam Smith a res-
peito da riqueza das nações 
“foi de certo modo afastada 
quando a Economia Polí-
tica passou a interessar-se 
pela política dos ricos” e 
“foi então que se começou 
a pensar que o desenvolvi-
mento econômico, em vez 
de ser uma etapa inevitável 
no caminho de qualquer 
nação, era antes uma exce-
ção”.

E este grande homem 
público brasileiro, citando 
Benjamin Higgins (Economic 
Development, 1924) diz que 
“a estagnação é a regra, e 
o desenvolvimento econô-
mico, a exceção” (Barbosa 
Lima Sobrinho, “O enfo-
que histórico do desenvol-
vimento econômico”, em 
Em Defesa do Interesse Nacio-
nal – Desinformação e Aliena-
ção do Patrimônio Público, Paz 
e Terra, RJ, 1994).

Porém, no mundo após a 
II Grande Guerra, o espa-
ço de colonização política 
foi se estreitando enquanto 
avançava a colonização eco-
nômica, tecnológica, sem-
pre ampliando a pedagogia 
colonial, a colonização do 
conhecimento, dos entendi-

mentos.
Engenheiro e gerente 

da Petróleo Brasileiro S.A. 
– Petrobrás, José Fantini 
(“Abertura ou fechamento 
do setor petrolífero”, tam-
bém em Em Defesa do Interes-
se Nacional – Desinformação e 
Alienação do Patrimônio Públi-
co) demonstra a vulnerabili-
dade das empresas privadas 
de petróleo, a começar pelas 
poucas reservas de hidro-
carbonetos que disponham, 
em 1992. Enquanto as mais 
modestas, as de menor vo-
lume de reservas, entre as 
empresas estatais de petró-
leo, tinham reservas para 
12 ou 13 anos de consumo, 
estes 11 e 12 anos eram os 
melhores desempenhos en-
tre as maiores companhias 
privadas. E, acentuava o 
superintendente de Plane-
jamento da Petrobrás, “não 
existe, no mundo, qualquer 
grande empresa de petróleo 
que não seja verticalizada, 
com atuação em todos os 
segmentos do negócio e de 
forma integrada”.

Buscou-se entender que, 
entre a aristocracia, os ver-
dadeiros donos do poder, 
desvinculados da necessi-
dade dos povos, e o próprio 
povo, surgia a burguesia, 
com características nacio-
nais, onde desenvolver-se-ia 
a cultura própria – formas 
e estruturas de governo e 
de administração – e este 
fenômeno, comum a todas 
as sociedades, constituiria o 
padrão dos países ociden-
tais.

Vejamos o Brasil Inde-
pendente. Quem era a elite, 
esta aristocracia no poder? 
A mesma do Brasil Colônia, 
com os mesmos olhos e in-
teresses no exterior, deve-
dora de banqueiros ingleses, 
ruralistas, donos de terras, 
rentistas, que conduziam as 
ações do Estado apenas pa-
ra seus interesses. Tinham 
mais argúcia do que co-
nhecimento, e este, quando 
existia, tinha formação em 
realidades distintas da bra-
sileira, prevaleciam o erudi-
tismo, no lugar do saber, e 
a alienação, até o desprezo, 
quiçá escárnio pelo País.

Assim viveu-se no Im-
pério, tendo o único movi-

mento nacionalista se cons-
tituído com pensamento 
estrangeiro, francês, locali-
zado no Rio Grande do Sul, 
o positivismo gaúcho.

Porém, embora tivesse 
vida mais longa do que ou-
tras manifestações, graças 
aos governos de Getúlio 
Vargas e dos generais gaú-
chos, Emilio Médici e Er-
nesto Geisel, no período 
dos governos militares, não 
chegou a formar um parti-
do político que tivesse esta 
ideologia como seu ideal 
de poder e fosse objeto de 
divulgação, de campanha 
eleitoral, para formar a clas-
se que lutasse pelo triunfo e 
manutenção deste poder.

Luiz Roberto Pecoits 
Targa (Gaúchos e Paulistas na 
Construção do Brasil Moderno, 
Mottironi Editore, Torres, 
2020) analisa que “a traje-
tória histórica particular do 
Rio Grande do Sul se deve a 
um longo período de auto-
nomia que a formação me-
ridional teve no passado em 
relação à formação históri-
ca do Brasil e, por extensão, 
à de São Paulo. Esta hipó-
tese constitui um questio-
namento da tese defendida 
por uma parte importante 
da historiografia econômica 
brasileira que situa a inte-
gração do mercado interno 
brasileiro nos anos 1930”. 
“Nós pensamos, ao contrá-
rio, que, do ponto de vista 
da economia gaúcha, a ver-
dadeira unificação da histó-
ria econômica e política do 
Brasil teve lugar somente 
após a integração de seu 
mercado interno, capitalista 
e industrial, na segunda me-
tade de 1960”.

Sempre houve o cuidado 
de impedir a fragmenta-
ção do território brasileiro 
como ocorreu nas antigas 
colônias sul-americanas es-
panholas. Daí surgiu a ideia 
político-histórica do cen-
tro-periferia, que apagou as 
histórias regionais sempre 
que desconvinham deste 
embate.

Pecoits Targa alinha cin-
co “hipóteses de trabalho” 
para sua análise da especifi-
cidade gaúcha:

“1. No período de tran-
sição para o capitalismo, di-
ferentemente da sociedade 
paulista, a sociedade meri-
dional abrigava uma terceira 
camada social. Sua existên-
cia levou à cisão da classe 
dominante e à formação de 

dois projetos antagônicos 
para o futuro do Rio Gran-
de do Sul.

2. Os grupos políticos 
que apoiavam estes dois 
projetos se enfrentaram nu-
ma Guerra Civil que foi o 
momento mais violento da 
revolução burguesa no Rio 
Grande do Sul (e no Brasil).

3. Para se consolidar e 
se reproduzir no poder, o 
grupo vitorioso precisou 
mudar sua forma de domi-
nação (de Estado) sobre a 
sociedade então em vigor. 
De uma forma tradicional, 
ela assumiu uma forma ra-
cional-legal. Isso não ocor-
reu em São Paulo.

4. A diversidade de for-
mações socioeconômicas 
em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul levou à 
criação de duas economias 
capitalistas muito diversas 
entre si no período de tran-
sição do sistema escravista 
para o sistema capitalista 
(1889-1930).

5. A forma adquirida 
pelo Estado no Sul e suas 
relações com a sociedade 
meridional durante os 37 
anos que o grupo político 
de positivistas esteve no 
poder lançaram as bases do 
Estado Desenvolvimentista 
Brasileiro (1930-1990).”

Usando expressão do 
também historiador gaúcho 
Luiz Carlos Barbosa Les-
sa (Nova História do Brasil, 
1967), o sistema burguês 
ocorre quando a “econo-
mia de consumo” salta para 
“economia de produção”. 
Há a tendência de entender 
a transformação da socie-
dade pós 1789 de aristocrá-
tica, presa à descendência, 
resquício da medieval, para 
burguesa, voltada então pa-
ra a nacionalidade.

Porém quando tivemos 
a aristocracia, a burguesia 
e o povo? Certamente não 
foram nos anos da escra-
vidão legal, e, arriscamos 
a compreensão que nunca 
antes do trabalho partici-
par do interesse do Estado 
Nacional Brasileiro, que se 
dá em novembro de 1930, 
com a criação do Ministé-
rio do Trabalho, Indústria e 
Comércio.

Houve um modelo apa-
ziguador das contradições, 
encontrado pelo clero ca-
tólico, a Encíclica “Rerum 
Novarum”, do Papa Leão 
XIII, em 15 de maio de 
1891, apenas dois anos após 

a Proclamação da Repúbli-
ca.

Mas que poder prevalecia 
no Brasil? Barbosa Lessa 
trata do poder que se instala 
entre a renúncia de Pedro I 
e a antecipada maioridade 
de Pedro II. No Maranhão 
e Pará buscavam as melho-
res condições para as “dro-
gas amazônicas”, em Per-
nambuco e Alagoas para o 
açúcar, no Rio de Janeiro e 
São Paulo, o café, e no Rio 
Grande do Sul, a pastoril e 
para a cultura de cereais, ou 
seja, repetindo a tendência 
do subcontinente a frag-
mentação em republiquetas. 
No entanto, independente-
mente da área de produção 
econômica, o poder é o da 
aristocracia rural. E no fim 
do século, com a Repúbli-
ca, o mesmo, apenas com 
a representação paulista de 
Campos Sales.

Maria Auxiliadora Guzzo 
de Decca (Indústria, Traba-
lho e Cotidiano Brasil – 1889 
a 1930, 1991) é adepta da 
expansão “dos lucros obti-
dos com o café permitirem 
a aplicação do capital não 
só na agricultura, mas no 
comércio, na indústria e nas 
finanças”.

Para sustentar este en-
tendimento, apresenta a 
estatística de meados da 
década de 1920, quando o 
“mundo do trabalho”, na 
cidade de São Paulo, conta-
va com 203.736 operários e 
55 mil trabalhadores autô-
nomos: “pedreiros, carpin-
teiros, pintores, eletricistas, 
motoristas, carroceiros e 
condutores de veículos de 
tração animal e jornaleiros 
em geral”. E conclui que, 
“como na Europa”, apenas 
defasada no tempo, a indus-
trialização no Brasil “repre-
sentou a transformação do 
processo de trabalho por 
relações capitalistas de pro-
dução”, “o trabalho e o tra-
balhador passaram a estar 
mais sujeitos ao capital e ao 
capitalista”.

A complexidade da 
Questão Nacional no Bra-
sil, ao longo do século 20, 
e as permanentes contesta-
ções à construção do País 
Soberano exigirão artigo 
específico, que seguir-se-á 
a este.

Felipe Maruf  Quintas
é cientista político.

Pedro Augusto Pinho
é administrador aposentado.
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Uber e a disrupção selvagem

Os Uber Files – mais de 124 mil arquivos da empresa 
vazados por Mark MacGann, lobista de carreira 

e ex-alto executivo da Uber, para o jornal britânico The 
Guardian – revelam o lobby feito pela companhia para 
ganhar acesso a líderes mundiais, infringir leis e evitar 
impostos em meio à caótica expansão global. A grande 
imprensa tupiniquim tem dado pouco destaque às denún-
cias (alguma surpresa?).

O lobby da Uber alcançou barões da mídia europeia, 
acadêmicos que receberam centenas de milhares de 
dólares para produzir estudos favoráveis e figuras como o 
então vice-presidente Joe Biden e o então ministro Em-
manuel Macron – hoje, ambos são presidentes, e o francês 
disse que faria tudo de novo (alguma surpresa?).

Apesar do lobby, não há nada de disruptivo na forma 
de a Uber operar. Esta e outras empresas recebem apoio 
por radicalizar o capitalismo selvagem e concentrador de 
renda, explorando o trabalho de forma (aí sim) inédita, 
em que o trabalhador – sem oportunidades por conta do 
domínio das finanças sobre a produção – se submete a um 
regime de exploração em que o capitalista nem ao menos 
é dono dos meios de produção, e ainda é convencido de 
que isso é uma libertação para ele, trabalhador.

Não à toa, empresas assim recebem bilhões de investi-
dores, que não esperam retorno – Uber registrou prejuízo 
de US$ 5,93 bilhões no primeiro trimestre de 2022, como 
vem se repetindo nos seus pouco mais de 10 anos de ativi-
dade – mas apoiam o “modelo disruptivo”.

Pessoas que inventam essas companhias ditas tecnológi-
cas deveriam estar presas por atentado à Humanidade, 
mas são incensados apenas por serem multibilionários, 
condição a que chegaram não por suas habilidades supe-
riores, mas por saberem aproveitar os trilhões despejados 
pelos Bancos Centrais, que elevam a dívida pública – em 
última instância, são financiados pelo Estado.

Trem da equiparação

A eleição para a Anajus – associação que congrega anal-
istas do Poder Judiciário e do MP da União – terá chapa 
única. A entidade tem como principal bandeira de luta 
derrotar o Projeto de Lei 3.662/2001, que eleva, para nível 
superior, a escolaridade do pessoal de apoio nos próximos 
concursos públicos. Segundo a Anajus, isso abre espaço 
para a criação de um “trem da alegria” bilionário com a 
equiparação dos salários desse segmento aos dos analistas.

Sucesso

Cuba está há mais de 2 meses sem registrar mortes 
causadas pela Covid. Praticamente todos os cidadãos 
elegíveis foram vacinados com uma das vacinas desen-
volvidas e produzidas pelo País.

Rápidas

Neste sábado, às 10h, a Frente Inter-religiosa Dom 
Paulo Evaristo Arns por Justiça e Paz, em parceria com a 
Comissão Justiça e Paz de SP, a Comissão Arns, o In-
stituto Vladimir Herzog e a OAB-SP, realizarão ato em 
homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista 
britânico Dom Phillips, na Catedral da Sé, Centro da capi-
tal paulista *** Nesta quarta-feira, às 18h, Dia Mundial do 
Rock, o Levanta! Ao Vivo traz show com artistas da cena 
independente do pop punk grunge carioca, no Teatro 
Solar de Botafogo. Informações através do Instagram @
programalevanta

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

CONSÓRCIO CONCREMAT - HIDELMA
CNPJ/MF 13.800.416/0001-73 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. Ficam 
convocadas as empresas consorciadas do CONSÓRCIO CONCREMAT 
HIDELMA a se reunirem em Reunião do Conselho Diretor, a ser realizada 
no dia 20.07.2022, às 10h, na sede do Consórcio, na Rua Euclides da 
Cunha, nº 106, São Cristóvão, RJ/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar o encerramento do 
Consórcio Concremat - Hidelma, constituído pelas empresas CONCREMAT 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA e HIDELMA – HIDRÁULICA, ELÉTRICA 
E MANUTENÇÃO LTDA. RJ, 11/07/22. Luiz Fernando Nogueira – 
Representante Legal da Consorciada Líder.

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. A Diretoria.

LDO é aprovada sem obrigatoriedade 
no ‘orçamento secreto’ 

O Plenário do Con-
gresso Nacional 
aprovou nesta 

terça-feira o projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO – PLN 5/22), 
que determina as metas e 
prioridades para os gastos 
públicos do ano que vem e 
oferece os parâmetros para 
elaboração do projeto de 
lei orçamentária de 2023. A 
proposta segue para sanção 
presidencial.

As emendas de relator-
geral do Orçamento, clas-
sificadas como RP 9 e 
também como “orçamento 
secreto”, foram o ponto 
mais polêmico da votação. 
O substitutivo aprovado 
pelo Congresso retirou dis-
positivo que tornava obri-
gatória a execução desses 
recursos, que somam R$ 
16,5 bilhões no Orçamen-
to deste ano, mas podem 
chegar a R$ 19 bilhões em 
2023.

O presidente do Con-
gresso, Rodrigo Pacheco, 
celebrou o acordo entre o 
governo e a minoria que 
permitiu a votação da LDO 
sem a impositividade das 
emendas de relator. “Te-
remos ao longo dos meses 
um debate muito profundo 
relativamente às emendas 
de relator. O senador Mar-
celo Castro (relator-geral do 
Orçamento 2023) cuidará 
de fazer com que haja o es-
tabelecimento de todos os 
critérios possíveis para que 
se confira a maior e absoluta 
regularidade e transparência 
a esses recursos necessários 
aos estados e municípios”, 
afirmou.

Transparência

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, parla-
mentares de vários partidos 
fizeram críticas às emendas 
de relator, por avaliar que 
há falta de transparência e 
isonomia na distribuição 
dos recursos entre os par-
lamentares. Houve tam-
bém denúncias de que as 

RP 9 seriam utilizadas pa-
ra influenciar as votações 
do Congresso ou teriam 
vínculos com esquemas de 
corrupção. “Há exemplos 
de municípios que recebem 
verbas para saúde muito 
maiores do que a capaci-
dade de execução e atendi-
mento”, denunciou o de-
putado Marcel Van Hattem 
(Novo-RS). “Apenas par-
lamentares que trabalham 
em troca de voto recebem 
recursos das emendas de re-
lator”, afirmou o deputado 
Rogério Correia (PT-MG).

Já o presidente da Co-
missão Mista de Orçamen-
to, deputado Celso Sabino 
(União-PA), negou que as 
emendas de relator sejam 
secretas. “Na comissão já 
constam todas as indicações 
e destinação dos recursos. 
A indicação obrigatoria-
mente contemplará o nome 
do parlamentar, ainda que 
seja de um representantes 
da sociedade civil.”

O deputado Hildo Ro-
cha (MDB-MA) defendeu 
as emendas de relator como 
um meio de aumentar os 
recursos para municípios. 
“Se precisamos de mais re-
cursos para estradas, quem 
mais conhece a realidade do 
que os deputados que estão 
todas as semanas nas bases 
onde somos votados?”, in-
dagou.

Controle

O relatório do senador 
Marcos do Val (Pode-ES) 
estabeleceu novas medidas 
para transparência e con-
trole das RP 9. A partir do 
ano que vem, as indicações 
e a ordem de prioridade das 
emendas de relator serão es-
tabelecidas não apenas pelo 
relator-geral do Orçamento 
como também pelo presi-
dente da Comissão Mista 
de Orçamento em exercício 
neste ano. Todas as indica-
ções deverão trazer o nome 
do parlamentar solicitante, 
ainda que tenha sido apre-
sentada por demanda de 
agentes públicos ou repre-

sentantes da sociedade civil.
O substitutivo de Mar-

cos do Val também inseriu 
dispositivos para aumentar 
o controle político e social 
sobre as transferências es-
peciais. Nesta modalidade, 
que corresponde a R$ 3,3 
bilhões das emendas indivi-
duais deste ano, os recursos 
são enviados diretamente 
ao caixa da prefeitura ou 
do estado beneficiado, sem 
finalidade definida e sem 
precisar que antes seja ce-
lebrado um convênio ou 
apresentado um projeto.

Os recursos financeiros 
de transferências especiais 
deverão ser repassados até 
o fim de junho de 2023. A 
prefeitura ou governo esta-
dual deverão comunicar a 
Câmara de Vereadores ou 
Assembleia Legislativa, no 
prazo de 30 dias, o valor do 
recurso recebido e seu pla-
no de aplicação.

Reajustes

O projeto original da 
LDO dá prioridade a rea-
justes e reestruturação de 
carreiras em 2023. Para 
que isso ocorra, o plano 
deve ser enviado ao Con-
gresso pelo Poder Exe-
cutivo no projeto de lei 
orçamentária do ano que 
vem. O substitutivo apre-
sentado pelo relator já 
autoriza a reestruturação 
e a recomposição salarial 
da Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal e Po-
lícia Penitenciária, além 
das polícias Civil e Militar 
e bombeiros militares do 
Distrito Federal. Ainda foi 
autorizado o provimento 
de cargos e funções rela-
tivos aos concursos vigen-
tes dessas carreiras, até o 
montante das quantidades 
e dos limites orçamentá-
rios da lei orçamentária 
para 2023.

Para aumentar a transpa-
rência sobre contratações 
de pessoal, o relator passou 
a exigir que os quantitativos 
sejam discriminados por 
carreira. O substitutivo ain-

da proíbe reajuste do auxí-
lio-alimentação ou refeição 
e da assistência pré-escolar 
em percentual superior à 
variação acumulada do IP-
CA desde a última revisão 
de cada benefício.

O texto aprovado permi-
te que o Congresso Nacio-
nal utilize a projeção mais 
atualizada para o IPCA 
2022, com o objetivo de 
corrigir o cálculo do teto de 
gastos da União para 2023, 
que no projeto da LDO é 
estimado em R$ 1,711 tri-
lhão. Dessa maneira, não 
será mais necessário utilizar 
a projeção a ser informada 
pelo Ministério da Econo-
mia em 22 de novembro. 
A mudança também pode 
levar a um ajuste na meta 
de resultado primário, esti-
mada em um déficit de R$ 
65,9 bilhões.

Salário mínimo

O Plenário rejeitou des-
taque do PT que pretendia 
elevar a estimativa de sa-
lário mínimo no ano que 
vem para R$ 1.394. O texto 
aprovado manteve a previ-
são original do texto enca-
minha pelo Poder Executi-
vo, de R$ 1.294. “O maior 
programa de transferência 
de renda é garantir o ganho 
real do salário mínimo, que 
já foi corroído pela infla-
ção”, defendeu o líder do 
PT, deputado Reginaldo 
Lopes (MG).

O relator da LDO, sena-
dor Marcos do Val, lembrou 
que a LDO apenas oferece 
um parâmetro para as pro-
jeções de resultado fiscal. 
“Quem define o valor do 
salário mínimo é o Poder 
Executivo, dentro da meta 
fiscal estabelecida.”

Já o deputado Tiago Mi-
traud (Novo-MG) declarou 
ser contra o aumento do 
salário mínimo acima da in-
flação. “Isso afeta os peque-
nos empreendedores e gera 
pressão fiscal na Previdên-
cia e outras despesas vincu-
ladas ao salário mínimo”, 
comentou.
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Diversidade e inclusão

Felipe Lobo Mendes Soares (3 de julho de 1984) é uma 
dessas mentes brilhantes da ciência brasileira, 

cuja preservação incentivada em laboratórios do país 
é fartamente negligenciada. Formado em Oceano-
grafia pela Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (Uerj), com mestrado em Engenharia Civil, com 
ênfase em meio ambiente, pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), ele foi admitido no grupo 
de pesquisa liderado pela Dra. Samantha Siedlecki, 
na State University of  Connecticut (Departamento 
de Ciências do Mar).

Em entrevista concedida a esta coluna, Felipe declarou 
que o Estado é conhecido como o mais importante fi-
nanciador da pesquisa em universidades públicas. Pergun-
tamos então o que não pode faltar na candidatura a um 
edital de pesquisa apresentado pelo Estado.

“Diversidade e inclusão, sem prejuízo de qualquer outro 
requisito consagrado de qualidade e rigor metodológicos.” 
Foi a imediata resposta. Poderia exemplificar?, pedimos. 
“Sim, tais como pesquisadores qualificados no estabeleci-
mento de hipóteses, indicadores de resultados, métricas e 
softwares de pesquisa atualizados, entre outros.”

É possível declinar o tema da pesquisa de que você 
participa?, perguntamos. Resposta imediata: “Sim, o tema 
é ‘Impacto das mudanças climáticas na pesca e cultivo de 
frutos do mar’.” Tem a ver com acidificação dos oceanos? 
“Tudo a ver, são objetos convergentes”, disse ele, no en-
cerramento desta entrevista.

Há 10 anos: a carta da Amazônia
Há pouco mais de 10 anos, lideranças, em sua maior 

parte patronais, reuniram-se em Manaus para discutir ce-
nários potenciais da Amazônia. De lá, a coluna Empresa-
-Cidadã, de 28/3/2012, bateu tudo. Trechos essenciais 
do documento final são transcritos a seguir. Para que 
cada qual possa fazer o exercício de separar o líquido da 
espuma:

– De 22 a 24 de março, realizou-se o 3º Fórum Mun-
dial de Sustentabilidade, em Manaus, que teve como tema 
“Economia Verde e Desenvolvimento Sustentável”. Trata-
-se de uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais 
(LIDE), presidido pelo empresário João Doria Jr, e da 
XYZ LIVE.

– O fórum “superstar” teve a presença de nomes como 
o da ex-primeira-ministra da Noruega e ex-presidente 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
ONU, Gro Harlen Brundtland, da ativista Bianca Jagger, 
do diretor-executivo do Greenpeace Internacional, Kumi 
Naidoo, e do coordenador executivo da RIO+20, Brice 
Lalonde.

– Participaram ainda o diretor da marca Osklen, Oskar 
Metsavaht, o presidente da ONG SOS Mata Atlântica e 
do LIDE Sustentabilidade, Roberto Klabin, o presidente 
da Comissão de meio ambiente e desenvolvimento susten-
tável da Câmara Federal, José Sarney Filho, e o ex-presi-
dente da República FHC.

– O evento teve o patrocínio da Ambev, Bradesco e 
Coca-Cola e o apoio da Goodyear, Natura, Videolar, 
Grupo Fleury, Honda Motos, Mapfre, Tetrapak, Ya-
maha, Banco da Amazônia, EDP, Faber Castell, Funda-
ção Carlos Chagas, Hospital Albert Einstein, Fundação 
Carlos Chagas, JBSFriboi, Johnson&Johnson, Atento, 
AVIS, Azul Cargo, Azul Linhas Aéreas, CDN, Central 
de Eventos, Hotel Tropical de Manaus, Prosegur, TAM 
Viagens, Wizard, as redes Record e Record News, os 
portais R7 e Terra, os jornais A Crítica, Brasil Econô-
mico e Prop&Mark, as rádios Band e Band News, a 
revista América Economia, Editora Spring, Grupo Pão 
de Açúcar, Nossa Caixa Desenvolvimento e Sabesp.

– Na edição anterior do fórum, em 2011, o tema foi 
“Sustentabilidade Econômica, Ambiental e Social da 
Amazônia e do Planeta”, reunindo convidados como 
o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, o ex-governa-
dor da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e o dire-
tor de cinema James Cameron. Em 2010, debatendo 
o tema da “Preservação da Floresta Amazônica e as 
Mudanças Climáticas”, na primeira edição do fórum, 
estiveram presentes o ex-vice-presidente dos Estados 
Unidos, Al Gore, e o cineasta James Cameron, diretor 
de “Avatar”.

Falta de infraestrutura logística 
é entrave para o Sul Fluminense
Falta de infraestrutura 

logística e dificulda-
des de recuperação 

de créditos do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) fo-
ram as principais demandas 
apresentadas pelos empre-
sários do Sul Fluminense, 
durante visita do presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), deputado André 
Ceciliano (PT) à região, nes-
ta terça-feira. O objetivo foi 
conhecer de perto os entra-
ves ao desenvolvimento 
econômico local. A comi-
tiva da Alerj visitou quatro 
montadoras do cluster au-
tomotivo: Stellantis (grupo 
que engloba a Peugeot-Ci-
tröen e outras 12 empresas); 
MAN Volkswagen; Nissan 
e Jaguar Land Rover, nos 
municípios de Porto Real, 
Resende e Itatiaia.

“Há algumas reclama-
ções na questão logística, 
para desafogar a Via Du-
tra. Outra reclamação são 
os créditos do ICMS. Soli-
citei para eles fazerem um 
estudo para que possamos 
nos debruçar na Comissão 
de Tributação da Alerj. Es-
tamos perdendo empresas 
que estão voltando para o 
Japão, por exemplo. Sem 
essa compensação de ICMS 
acabamos perdendo com-
petitividade. Podemos fazer 
da região um grande polo 
de inovação e tecnologia, 
inclusive trazendo fábricas 
para criação de automóveis 
elétricos na região”, afir-
mou Ceciliano.

O presidente do Cluster 
automotivo do Sul Flumi-
nense, Itamar de Souza, ex-
plicou que para melhorar a 
chegada de insumos e o es-
coamento da produção re-
gional seria necessário criar 
um arco viário no Sul Flu-
minense, fazendo a conexão 

entres todas as montadoras 
e fornecedoras, bem como 
desafogando a Via Dutra, 
BR-116, principal rodovia 
da Região.

“A região carece de obras 
infraestrutura, principal-
mente relacionado a ques-
tões viárias de condições 
da pista depois da Rodovia 
Presidente Dutra. Não só 
da conexão da Dutra com 
as empresas, mas principal-
mente a criação de vias al-
ternativas à Dutra, porque 
tudo dependendo da Dutra 
é um risco muito grande. 
Não só um risco de eventu-
ais acidentes e congestiona-
mentos, mas um risco futu-
ro devido as obras da nova 
concessão. Se não criarmos 
rotas alternativas para o flu-
xo de peças e de pessoas, 
nós vamos ter muitos pro-
blemas”, explicou o diretor 
da planta da Stellantis, em 
Porto Real, Itamar de Sou-
za.

Outra demanda do setor 
é a recuperação de créditos 
de ICMS decorrentes de 
benefícios fiscais. O clus-
ter estima que as empresas 
tenham R$ 600 milhões 
de créditos de ICMS para 
receber dos últimos cinco 
anos. “Hoje o principal fo-
co na questão tributária é a 
recuperação de ICMS, que 
cria dificuldade para algu-
mas das montadoras do 
setor entre a balança co-
mercial do que se importa 
e exporta. Os créditos, que 
hoje não são monetizá-
veis, acabam se tornando 
prejuízo para as empresas 
em um determinado mo-
mento. Esse é um tema 
que trabalhamos há algum 
tempo com o Governo do 
Estado e Secretaria de Es-
tado de Fazenda (Sefaz)”, 
concluiu Souza.

Atualmente, o cluster 
automotivo reúne 23 em-

presas, entre montadores e 
fornecedores. A região tem 
o segundo polo automobi-
lístico em número de em-
presas do país e o sétimo 
em número de empregos. 
Atualmente, o setor empre-
ga cerca de 24 mil pessoas, 
sendo a principal indústria 
da região. São produzidos 
em média 250 mil veículos 
por ano nas fábricas da re-
gião de Resende. Diretor 
de assuntos externos da 
Nissan, Fernando Florido, 
destacou que a fábrica já 
anunciou investimento de 
R$ 1,3 bilhão, além de ter 
criado mais um turno de 
trabalho, empregando mais 
550 pessoas.

“Esses investimentos vão 
ser realizados aqui na nossa 
planta da Nissan, em Resen-
de. Existe muita expectativa 
do que isso representa, mas 
é uma sinalização muito 
forte do nosso comprome-
timento em crescer aqui”, 
afirmou.

A indústria automobi-
lística trouxe dinamismo 
econômico e social para 
a região, como explicou 
o presidente da Firjan Sul 
Fluminense, Henrique No-
ra. “Onde a indústria au-
tomobilística se instala traz 
consigo toda uma cadeia 
de qualidade, em razão do 
elevado nível de tecnolo-
gia, além do trabalho com 
mão de obra muito qualifi-
cada. Então começa-se a ter 
desenvolvimento em uma 
escala maior, porque as pes-
soas que trabalham nessas 
empresas estão num padrão 
melhor e começam a exigir 
produtos e serviços melho-
res. Há melhora no padrão 
das escolas, dos restauran-
tes e o turismo melhora. É 
todo um círculo virtuoso 
que vem a reboque. É um 
grande vetor de desenvolvi-
mento”, ressaltou.

Mais antiga fábrica auto-
motiva da região, instalada 
em 1996, a MAN Volkswa-
gem é líder do marcado 
brasileiro de caminhões e 
vice-líder na produção de 
ônibus. “ Reunimos oito 
parceiros para a produção 
de caminhões e ônibus no 
mercado nacional. Há um 
desenvolvimento grande 
para Resende, já que todo o 
nosso desenvolvimento de 
produto é feito localmente 
e exportamos para mais de 
30 países”, declarou o dire-
tor de relações institucio-
nais da MAN Volkswagen, 
Marco Saltini. 

O diretor de operações 
da Jaguar Land Rover afir-
mou que ainda é preciso 
investir em infraestrutura 
de tecnologia. “Temos al-
gumas demandas, como o 
próprio 5G, que é algo atual 
e real e que vai fazer parte 
do nosso futuro em relação 
conectividade de veículos 
autônomos e elétricos”, res-
saltou.

Com relação à inovação, 
o Sul Fluminense conta 
com campi da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 
e da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uerj).

O prefeito de Resen-
de, Diogo Balieiro Diniz 
destacou que a Região das 
Agulhas Negras, onde se lo-
caliza Resende, é um impor-
tante centro de produção de 
carros elétricos no Brasil. 
“A região é um dos princi-
pais centros brasileiros de 
eletromobilidade, principal-
mente pelas fábricas da Nis-
san e da Volkswagen. A vi-
sita da Alerj foi importante 
para mostrarmos o quanto 
é preciso avançar em algu-
mas questões legais para 
que esses veículos elétri-
cos possam ter competi-
tividade cada vez maior”, 
concluiu.

Bares e restaurantes do Rio sofrem  
com o aumento da inflação

Os donos de bares 
e restaurantes do 
Rio registraram 

mais prejuízo do que lucro 
no último mês de junho. 
Segundo a mais recente 
pesquisa realizada pela As-
sociação Brasileira de Bares 
e Restaurantes no Rio de 
Janeiro (Abrasel-RJ), 30% 
dos estabelecimentos regis-
traram lucro no período. 
No entanto, 35% das em-
presas tiveram prejuízo e 
outros 35% fecharam o mês 
em equilíbrio.

O levantamento aponta 
que a alta da inflação se-
gue sendo uma das princi-
pais preocupações do setor. 
71% dos bares e restau-
rantes do estado não con-
seguiram reajustar os seus 
preços em linha com a in-
flação média. Destes, 41% 
realizaram reajustes abaixo 
da inflação, enquanto 31% 
não alteraram seus preços. 
Outros 26% dizem ter feito 

reajuste conforme a infla-
ção. Enquanto somente 3% 
alteraram os preços acima 
da inflação.

O índice é ligeiramente 
inferior à média nacional, 
que apontou que 74% dos 
estabelecimentos do país 
não conseguiram realizar 
reajustes equivalentes à in-
flação.

O levantamento reve-
la ainda que, dos negócios 
do RJ inscritos no Simples 
Nacional, 59% têm parcelas 
em atraso, índice abaixo do 
registrado em todo o país, 
que é de 45%. Destes, 59% 
já aderiram ao Programa 
de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacio-
nal (Relp). Apenas 13% das 
empresas estão inscritas no 
Cadastro de Prestadores 
de Serviços Turísticos (Ca-
dastur), do Ministério do 
Turismo. Entre as que têm 
débitos na dívida ativa, so-

mente 25% delas requisita-
ram entrada no Programa 
Emergencial de Retomada 
do Setor de Eventos (Perse) 
e 13% disseram desconhe-
cer o programa.

A pesquisa apurou ainda 
que mais de 2/3 das empre-
sas do estado, 77%, contra-
íram empréstimos. Sendo 
71,4% através de linhas de 
créditos dos bancos. Entre 
estes, 35% têm parcelas em 
atraso e alegam que o custo 
comprometido para o paga-
mento das dívidas represen-
ta 13,5% do faturamento.

A Abrasel também apon-
tou que no mês de junho, 
69% dos bares e restau-
rantes têm dívidas bancá-
rias. E um número chama 
a atenção: 13,6% do custo 
mensal, em média, estão 
comprometidos com o pa-
gamento dos empréstimos. 
Segundo a pesquisa, dos 
que tomaram dinheiro, 67% 
usaram linhas regulares dos 

bancos e 59% fizeram em-
préstimo via Pronampe; 
muitos negócios usaram 
os dois recursos. Dos que 
pegaram empréstimo de 
linhas regulares, 26% têm 
parcelas em atraso, contra 
13% que estão em atraso 
com parcelas do Pronampe.

Dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
mostram uma recuperação 
contínua do mercado de tra-
balho. A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
aponta, ainda, que a taxa de 
desocupação ficou em 9,8% 
no trimestre móvel encer-
rado em maio. Esse foi o 
menor número desde 2015, 
quando os dados ficaram 
em 8,3%. Só o setor de ali-
mentação, representa 3,6% 
do total de contratações, em 
um total de 186 mil postos 
de trabalho ocupados neste 
segmento.
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Fitch: Primeira vez, Rating ‘AAA(bra)’  
à CSN Mineração; perspectiva estável

Temores sobre  
recessão nos EUA  
levam dólar para R$ 5,43 

Em mais um dia de 
turbulência nos 
mercados domés-

tico e internacional, o dólar 
voltou a superar R$ 5,40 
e fechou no maior valor 
desde janeiro. A bolsa de 
valores fechou com leve al-
ta, com ações de empresas 
varejistas compensando a 
queda de papéis de empre-
sas exportadoras de com-
modities (bens primários 
com cotação internacional).

O dólar comercial encer-
rou esta terça-feira vendido 
a R$ 5,436, com alta de R$ 
0,068 (+1,27%). A cotação 
chegou a abrir próxima da 
estabilidade, mas subiu logo 
após a abertura do merca-
do norte-americano, dispa-
rando durante a tarde, até 
fechar próxima da máxima 
do dia.

A moeda está no nível 
mais alto desde 24 de janei-
ro, quando tinha fechado a 
R$ 5,50. Com o desempe-
nho de hoje, o dólar acumu-
la alta de 3,98% em julho. A 
divisa ainda cai 2,41% em 
2022. Desde quando che-
gou a R$ 4,60, no início de 
abril, o dólar subiu 18,06%.

Segundo a Agência Brasil, 
no mercado de ações o dia 
também foi tenso. O índice 
Ibovespa, da B3, fechou aos 
98.271 pontos, com alta de 
0,06%. O indicador chegou 
a operar em alta durante a 
tarde, sustentado por em-
presas varejistas, mas a que-
da no preço de várias com-
modities empurrou para 

baixo ações de petroleiras e 
siderúrgicas.

Os investidores passaram 
a comprar dólares global-
mente, antes da divulgação 
dos dados de inflação de 
junho nos Estados Unidos, 
previstos para saírem nesta 
quarta-feira. Caso o índice 
venha maior que o previs-
to, aumentam as apostas 
de que o Federal Reserve 
(FED, Banco Central nor-
te-americano) eleve os juros 
básicos em 0,75 ponto per-
centual na próxima reunião. 
Taxas mais altas estimulam 
a fuga de capitais de países 
emergentes, como o Brasil.

Outros fatores contri-
buíram para o pessimis-
mo internacional, como 
o anúncio de novos lo-
ckdowns na China para 
conter a pandemia de Co-
vid-19. Como o país asiá-
tico é grande consumidor 
de commodities, a medida 
contribuiu para que a co-
tação do petróleo brent 
(usado nas negociações 
internacionais) caísse para 
US$ 99,49 o barril, no me-
nor nível desde 11 de abril.

No Brasil, os investidores 
continuam atentos à vota-
ção da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que 
eleva benefícios sociais e 
cria auxílios para caminho-
neiros e taxistas. Prevista 
para ser votada nesta noite 
na Câmara dos Deputados, 
a proposta tem impacto de 
R$ 41,25 bilhões no Orça-
mento da União deste ano.

Crédito em um 
cenário desfavorável 
no curto prazo

A Fitch Ratings atri-
buiu, pela primei-
ra vez, o Rating 

Nacional de Longo Prazo 
‘AAA(bra)’ à CSN Minera-
ção S.A. (CSN Mineração) 
e à sua proposta de segun-
da emissão de debêntures 
simples, não conversíveis 
em ações e da espécie qui-
rografária. A emissão, no 
montante total de BRL1,4 
bilhão, terá duas séries, com 
vencimentos em 2032 e 
2037. Os recursos serão uti-
lizados para investimentos, 
pagamentos futuros ou re-
embolsos de gastos, despe-
sas ou dívidas relacionadas 
ao projeto de investimento 
em infraestrutura portuária, 
no setor de logística e trans-
porte. A Perspectiva do ra-
ting corporativo é Estável.

O rating da CSN Minera-
ção reflete os médios a ele-
vados incentivos de que sua 
acionista controladora, a 
Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN), lhe preste su-
porte, se necessário. A CSN 
possui perfil de crédito 
superior ao da CSN Mine-
ração, e a aplicação da Me-
todologia de Vínculo Entre 
Ratings de Controladoras 
e Subsidiárias resultou na 
equalização do rating da 
CSN Mineração ao da CSN. 
A Fitch avalia a CSN com 
os IDRs (Issuer Default Ra-
tings - Ratings de Inadim-
plência do Emissor) em 
Moedas Local e Estrangeira 
‘BB’/Perspectiva Positiva e 
com o Rating Nacional de 
Longo Prazo ‘AAA(bra)’/
Perspectiva Estável.

Os ratings da CSN refle-
tem a forte posição de negó-
cios e a competitividade de 
custos de suas operações de 
minério de ferro e de aços 
planos no mercado brasilei-
ro. Também contemplam a 
diversificação do fluxo de 
caixa, somada às operações 
siderúrgicas da empresa 
no exterior, bem como sua 
crescente presença no se-
tor brasileiro de cimento. 
A Perspectiva Positiva dos 
IDRs reflete a expectativa 
de reduções contínuas nas 
dívidas bruta e líquida da 
companhia, em virtude do 
forte fluxo de caixa opera-
cional, como resultado dos 
elevados preços do minério 
de ferro.

Principais fundamentos
 
Vínculo de Crédito Com 

a CSN: O rating da CSN 
Mineração considera um 
perfil de risco de crédito 
igual ao da CSN, de acor-
do com a Metodologia de 
Vínculo Entre Ratings de 
Controladoras e Subsidi-
árias da Fitch. Em bases 
isoladas, o perfil de crédito 
da CSN é mais forte, como 
resultado do seu modelo de 
negócios mais diversificado 
e da presença de ativos de 
siderurgia e mineração, que 
possuem participação cres-
cente na geração de fluxo 
de caixa da companhia.

No entanto, a agência 
considera elevados os in-
centivos estratégicos e ope-
racionais de suporte da CSN 
à CSN Mineração, uma vez 
que as vendas de minério de 
ferro geram expressivo vo-
lume de exportação para a 
companhia e diversificação 
de receitas em moeda forte, 
além de grandes oportuni-
dades de crescimento para 
o grupo. Existem sinergias 
entre os negócios de miné-
rio de ferro, aço e cimento, 
e a gestão e as estratégias 
são totalmente integradas, 
com os riscos de reputação 
compartilhados entre as 
empresas.

Os incentivos legais entre 
a CSN e a CSN Mineração 
são considerados médios, 
na medida em que as cláu-
sulas de aceleração cruzada 
de repagamento de dívida 
(cross acceleration) exis-
tentes mitigam a ausência 
de garantias corporativas 
prestadas pela controlado-
ra em benefício dos credo-
res da subsidiária. Ainda 
que não existam cláusulas 
de inadimplência cruzada 
(cross default), a presença 
de cláusulas de cross acce-
leration permite que os cre-
dores da CSN acelerem o 
repagamento da sua dívida 
caso a dívida da CSN Mine-
ração seja acelerada em um 
evento de inadimplemento, 
após transcorrido o prazo 
de cura.

Forte Geração de FCF: 
De acordo com as proje-
ções da Fitch, a CSN gerará 
BRL16,3 bilhões de Ebitda 
e BRL5,8 bilhões de flu-
xo de caixa livre (FCF) em 
2022, após desembolsar 
BRL4,1 bilhões em inves-
timentos, o que representa 
um aumento em relação 
aos BRL2,8 bilhões de in-
vestimentos em 2021. Um 
desembolso adicional de 

BRL4,7 bilhões, para a con-
clusão da aquisição da La-
fargeHolcim, também está 
previsto.

O cenário-base da Fi-
tch considera 35 milhões 
de toneladas de minério de 
ferro a serem vendidas em 
2022, ao preço médio de 
USD120/ton. Estes volu-
mes são 6% superiores aos 
de 2021, mas permanecem 
8% abaixo dos patamares 
de 2019. Em 2021, a CSN 
gerou BRL22,1 bilhões de 
Eitda e FCF de BRL8,6 
bilhões, uma vez que os 
preços do minério de ferro 
atingiram a média recorde 
de USD160/ton.

Redução da Dívida: A 
Fitch calcula que a geração 
de caixa da CSN permitirá 
à empresa reduzir a dívida 
líquida para BRL17,6 bi-
lhões (USD3,5 bilhões) até 
o final de 2022, de BRL18,7 
bilhões ao final de 2021, 
após o pagamento relativo 
à aquisição dos ativos de 
cimento da LafargeHolcim. 
A agência estima que a CSN 
encerrará 2022 com índices 
de dívidas bruta e líquida/
EBITDA de 2,1 vezes e de 
1,1 vez, respectivamente. 
Estes indicadores devem 
se enfraquecer, à medida 
que os preços do minério 
de ferro diminuírem, mas 
permanecerão em 3,0 vezes 
ou mais para a alavancagem 
bruta e em 2,0 vezes ou 
abaixo para a alavancagem 
líquida. O impacto da que-
da dos preços do minério 
de ferro será parcialmente 
compensado por resulta-
dos mais sólidos da divisão 
de aço da CSN, pela nova 
produção proveniente do 
projeto de Itabirito e pelo 
crescimento dos negócios 
de cimento.

Preços do Minério de 
Ferro Permanecem Ele-
vados: Os preços spot do 
minério de ferro permane-
ceram em patamares histo-
ricamente elevados, impul-
sionados por uma oferta 
limitada, devido à invasão 
da Ucrânia pela Rússia, bem 
como por interrupções re-
lacionadas a fatores climáti-
cos no Brasil e na Austrália. 
Além disso, a demanda chi-
nesa ainda resiliente contri-
buiu para a manutenção dos 
preços naqueles patamares, 
uma vez que o estímulo ao 
desenvolvimento da infra-
estrutura tem compensado, 
em grande parte, a redução 

da demanda do setor imobi-
liário. A Fitch acredita que 
os preços do minério de 
ferro serão mais baixos em 
2022, atingindo uma média 
anual de USD120/ton, e se-
guirão tendência de queda 
até 2024, para USD75/ton.

Enfraquecimento do 
Ambiente Siderúrgico: A 
Fitch estima que os volu-
mes de aço da CSN per-
manecerão estáveis e que 
os preços domésticos di-
minuirão 15% em 2022. 
Os preços do aço começa-
ram a decrescer no Brasil 
a partir do pico de agos-
to de 2021 e continuaram 
em queda este ano, em 
meio ao risco político, às 
pressões inflacionárias, à 
política monetária mais 
rígida e a uma desacele-
ração do crescimento. O 
consumo aparente de aços 
planos caiu 15% entre ja-
neiro e abril de 2022, em 
comparação com um ano 
antes, de acordo com o 
Instituto Aço Brasil. No 
entanto, a redução da es-
cassez de semicondutores 
deve contribuir para a me-
lhora do setor automoti-
vo no segundo semestre 
de 2022. A Fitch acredita 
que o EBITDA/tonelada 
da CSN será superior a 
USD270 em 2022.

Teto-país: A Fitch avalia 
a relação entre a geração 
de fluxo de caixa em deter-
minado país ou região, no 
que diz respeito à despesa 
bruta de juros em moeda 
forte, durante um período 
de três a cinco anos para 
determinar o Teto-país 
aplicável a uma empresa. 
Se o Teto-país ‘BB’ do 
Brasil fosse rebaixado, em 
caso de rebaixamento do 
soberano, a Fitch continu-
aria classificando a CSN 
com o rating ‘BB’.

O fluxo de caixa da em-
presa oriundo das exporta-
ções e o Ebitda gerado no 
exterior permitiriam cobrir 
confortavelmente seus cus-
tos com o serviço da dívida 
em moeda forte em mais de 
1,5 vez nos próximos dois 
anos, o que tornaria pos-
sível uma diferença de até 
três graus em relação ao Te-
to-país. Em virtude destes 
benefícios, a Perspectiva do 
IDR em Moeda Estrangei-
ra da CSN permanece Po-
sitiva, apesar da atual Pers-
pectiva Negativa do rating 
soberano do Brasil.

Com a persistência 
da pressão infla-
cionária, empresas 

nem sempre conseguem 
repassar a alta de seus cus-
tos aos produtos e serviços, 
diante de consumidores que 
também sofrem com a per-
da de poder de compra. Le-
vantamento do FGV Ibre 
com a consultoria Horus 
mostra, por exemplo, que 
comparativamente a janei-
ro, em junho as famílias 
brasileiras gastaram 4,5% 
em média a mais no super-
mercado para levar 9% me-
nos em produtos.

Técnicos do governo 
afirmaram recentemen-
te que a liberação de uma 
nova rodada de crédito via 
Pronampe e Peac, progra-
mas de socorro criados na 
pandemia, deverá acontecer 
ainda em julho. A estimati-
va é que até o final do ano 
sejam concedidos cerca de 
R$ 40 bilhões, beneficiando 
micro e pequenas empresas.

Como mostra a matéria 
de capa da Conjuntura Eco-

nômica de julho, o cenário 
de juros altos e de um nível 
de endividamento também 
elevado levou a uma queda 
do total de crédito concedido 
no primeiro trimestre deste 
ano para pequenos negócios 
(MEIs - micro e pequenas 
empresas), de 32,2% em rela-
ção ao trimestre anterior e de 
19,5% sobre o mesmo perío-
do de 2021.

Mesmo com um cená-
rio desfavorável no curto 
prazo, em se tratando do 
mercado de crédito, entre-
tanto, reformas microeco-
nômicas que o país vem 
registrando há alguns anos 
pavimentam um horizon-
te mais auspicioso adiante. 
Um dos atores que deve-
rão ganhar destaque são as 
fintechs de crédito, como 
mostra Sandro Reiss, pre-
sidente da Associação Bra-
sileira de Crédito Digital 
(ABCD). “Ainda que o au-
mento do custo de capital 
tenha colocado à prova vá-
rios desses negócios, o mo-
delo é vencedor”, diz Reiss. 
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES 
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assem-
bleia Geral, a se realizar no dia 05 de agosto de 2022, às 15:00 hs, de 
modo exclusivamente digital, via plataforma Zoom,  para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia:  (i) contemplar todas as disposições aprovadas 
para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e moder-
nização em relação às novas legislações vigentes, nos termos aprovados, 
por unanimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setem-
bro de 2020, devidamente registrada perante a JUCERJA em 12/01/2021, 
sob o nº 00003997132; (ii) contemplar a mudança do endereço da sede 
da Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia 
Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021, devidamente registrada pe-
rante a JUCERJA em 29/09/2021, sob o nº 00004510171; e (iii) consolidar 
o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas nos itens 
anteriores. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo 
de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no ar-
tigo 14 do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de 
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data de realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de 
julho de 2022. Nanci Turibio Guimarães -Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

CONSÓRCIO CONCREMAT / EARTHTECH / TECNOSOLO
CNPJ/MF 04.466.164/0001-60 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. Ficam convocadas 
as empresas consorciadas do CONSÓRCIO CONCREMAT / EARTHTECH 
/ TECNOSOLO a se reunirem em Reunião do Conselho Diretor, a ser 
realizada no dia 20.07.2022, às 11h, na sede do Consórcio, na Rua Euclides 
da Cunha, nº 106, São Cristóvão, RJ/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar o encerramento do 
Consórcio Concremat / Earthtech / Tecnosolo, constituído pelas empresas 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA,  TSG – TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE SANEAMENTO LTDA. e TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RJ, 11/07/22. Mauro Ribeiro Viegas Filho – 
Representante Legal do Consórcio.

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARUAMA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de trinta dias. O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Alessandra de Souza Araujo - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Araruama, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o 
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Getúlio Vargas, 59, tel. 021-22-
2665-9200, CEP: 28970-000 - Centro - Araruama – RJ, e-mail: ara01vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Procedimento Comum - 
Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0000716-70.2017.8.19.0052, 
movida por CILIO JOSÉ ALVES; ANGELA MARIA BRAL MENDES ALVES 
em face de IMOBILIÁRIA COQUEIRAL LTDA, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu IMOBILIÁRIA COQUEIRAL LTDA, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, 
CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Araruama, Eu, Camila Carneiro Rodrigues Normandia - Técnico 
de Atividade Judiciária - Matr. 01/24803, digitei. E eu, Simone da Silva Tuler 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18855, o subscrevo.

Associação dos Empregados e Empregados-Aposentados dos 
Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES/BNDES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Deliberativo da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EM-
PREGADOS APOSENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU DOS 
PARTICIPANTES DA FAPES/BNDES – APA-FAPES/BNDES, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 12, inciso II, do Estatuto da 
APA-FAPES/BNDES, de 28.02.2007, convoca os senhores associados 
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 
20/07/2022, às 11h em primeira convocação e às 11:30h com qualquer 
número de presentes e que poderão votar de forma virtual pela Platafor-
ma Zoom, até às 15h, para: 1 - Deliberar sobre os desdobramentos da 
não aprovação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2016 
a 2020, nos termos da decisão soberana da AGO, de 20.05.2022, con-
siderando, ainda, os assuntos apontados no Relatório do CD da gestão 
anterior, datado de 09.02.2022, 2 - Determinar à Diretoria da APA a contra-
tação de empresa de auditoria externa independente e distinta da que já 
presta serviço para a APA, para nova revisão dos referidos demonstrativos 
contábeis e documentos ali analisados, observadas as recomendações 
contidas no referido Relatório e documentos correlatos, bem como ve-
rificar se estavam presentes as condições necessárias ao cumprimento 
dos prazos estatutários. 3 - A empresa a ser contratada será selecionada 
por uma Comissão coordenada pelo CD, composta por 2 (dois) membros 
do CD e 1 (um) membro do CF, sob a coordenação do CD, que também 
acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos da auditoria que terá pra-
zo para a execução dos trabalhos da auditoria será de 90 (noventa) dias.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2022.
ANGELA REGINA PEREIRA DE CARVALHO 

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APA-FAPES/BNDES

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e 
INTIMAÇÃO à RENATO MARTINS CARDOSO, com o prazo de 
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo 
nº 0133121-15.2006.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL CATETE contra RENATO 
MARTINS CARDOSO, na forma abaixo: A DRA. MABEL 
CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS, 
Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos 
interessados, que nos dias 21.07.2022 e 26.07.2022, às 12:30 
horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115, 5º 
Andar (hall dos elevadores da Lâmina Central), Castelo, Rio 
de Janeiro, RJ, e simultaneamente através do site de leilões 
online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, inscrito na JUCERJA sob o nº 
055, será apregoado e vendido o Apartamento 1129, do edifício 
situado na Rua Correa Dutra, nº 99, Catete, Rio de Janeiro, 
RJ.- Avaliação: R$ 629.410,57 (seiscentos e vinte e nove mil, 
quatrocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).- O edital 
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

DM LINGERIE S.A. 
CNPJ: 32.291.486/0001-50 - NIRE 33.3-0002596-1 

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos 
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. A Diretoria.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos 
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. A Diretoria.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 08/06/2022: 1. Data, Hora e Local: Em 08/06/2022, às 14h, na sede 
social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Companhia”), locali-
zada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 
20.260-080, na Cidade do RJ, Estado do RJ. 2. Convocação e Presença: 
Convocação realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, 
estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. 3. Mesa: 
Presidente: Mauro Ribeiro Viegas Filho; e Secretária: Cláudia Cid Varela 
Madeira Ferreira. 4. Deliberações: As seguintes matérias foram deliberadas 
e aprovadas por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a eleição do Sr. Marcos 
Alexandre De Oliveira Ito, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador 
da carteira de identidade nº 24.162.908-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 246.276.838-63, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 13.771, Bloco I, 
5º andar, Chácara Itaim, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Operacional, 
tendo o seu mandato início em 10/06/2022 e término no dia 01/03/2023. 4.1.1. 
O diretor da Companhia ora eleito por meio deste ato declara, para os devidos 
fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da Companhia, por qualquer lei especial, e que não foi condenado por qual-
quer crime, e não está sob os efeitos de qualquer condenação, que possa 
impedi-lo, ainda que temporariamente, ao acesso a cargo público, nem foram 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato 
ou qualquer crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atende aos requisitos de 
reputação ilibada estabelecidos pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei nº 
6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, bem como que não ocupa qualquer 
cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente da Com-
panhia e que não possui conflito de interesses com a Companhia, tomando 
posse do seu cargo mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio 
da Companhia. Ainda, está ciente de que a sua competência como diretor 
da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que dispuser 
o estatuto social da Companhia e as políticas e diretrizes aprovadas pela 
assembleia geral e conselho de administração da Companhia, incluindo, sem 
limitação, às disposições sobre a competência da diretoria da Companhia. 5. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente 
Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada confor-
me, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: 
Mauro Ribeiro Viegas Filho; Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, Secretário. 
Membros Efetivos: Yong Yu; Mauro Ribeiro Viegas Filho; Lin Li; Junjie Jiang e 
Hao Zhichao. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 08/06/2022. 
Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente da Mesa e Vice- Presidente do Con-
selho de Administração. Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira - Secretária. 
Jucerja nº 4970882 em 28/06/2022.

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI CRUZ LIMA
CNPJ: 06.901.446/0001-73   RCPJ: 208.997 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Associação dos Motoristas Autônomos de Táxi Cruz Lima, 
usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social de conformidade com 
o Conselho de Administração, CONVOCA os seus 15 (quinze) associados 
em dia com suas obrigações sociais, para a Assembléia Geral Extraordinária 
a ser realizada em 29 de Julho de 2022, na Rua Costa Mendes, 274 – 
AP 101 - Ramos – Rio de Janeiro – RJ. Com a primeira convocação às 
08:00 h com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda 
convocação às 09:00h com a presença da metade mais um dos associados, 
e em terceira e última convocação às 10:00h, com a presença mínima de dez 
(10) associados. Para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Eleição 
para o Conselho de Administração, II- Eleição para o Conselho Fiscal - Rio 
de Janeiro, 12 de Julho de 2022. Jorge Moises Ribeiro Vianna – Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com 
prazo de 05 dias,  extraído dos autos da ação de cobrança proposta 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA  PARQUE COMFORT 
WORKING em face de GILDENOR XAVIER DA COSTA JUNIOR  
(Processo nº 0032325-22.2016.8.19.0209): A Dra. ADRIANA 
ANGELI DE ARAUJO DE  AZEVEDO MAIA, Juíza de Direito, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele  conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a GILDENOR XAVIER 
DA  COSTA JUNIOR, de que no dia 25/07/2022, às 12:00 horas, 
através do portal de leilões  on-line (www.rymerleiloes.com.
br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será  apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 322.255,97; 
ou no dia  28/07/2022, no mesmo horário e local, a quem mais 
der a partir de 50% da avaliação, o  DIREITO À AQUISIÇÃO 
sobre a Sala 4076, situada na Avenida Ayrton Senna, nº 3000,  
Barra da Tijuca/RJ. Cf. o 9º RI, o imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 385.095 e  registrado em nome de Gildenor Xavier 
da Costa Junior, constando os seguintes  gravames: 1) R-9: 
alienação fiduciária em favor de CHL LI Incorporações Ltda. 2) 
AV 10: cessão de crédito em favor do Banco BTG Pactual S/A. 
3) R-11: penhora da 5ª Vara  Cível do Méier, extraída dos autos 
do processo nº 0016806-28.2016.8.180202. 4) AV 13: existência 
da ação de execução, na 22ª Vara Cível – processo nº 0209327- 
21.2016.8.180202. 5) R-15: penhora oriunda do presente feito. 
6) R-16: penhora da 22ª  Vara Cível, extraída do processo nº 
0209327-21.2016.8.180202. Constam prenotados  com os n°s 
2012348, Ofício de 21/10/2021 (Cancelamento de Penhora) 
e 2033351,  Requerimento de 04/02/2022 (Cancelamento de 
Averbação). Débitos de IPTU: R$  35.742,43, mais acréscimos 
legais (2016 a 2022 - Inscrição: 3212732-6). Débitos de  Taxa 
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: 
R$ 420,97 (2016 a  2021 - Nº CBMERJ: 4259646-0). Débitos 
de Condomínio: R$ 82.390,48. Os créditos  que recaem sobre 
o imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, na 
forma do  o § 1º, do artigo 908, do CPC e o parágrafo único 
do artigo 130 do CTN. Ficam os  interessados intimados do 
leilão pelo presente edital, suprindo a exigência contida no  art. 
889 do CPC. Arrematação, adjudicação ou remição: à vista; 
mais 3% de comissão  ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% 
até o máximo permitido. E, foi expedido este  edital. Outro, na 
íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ,  
23/05/2022. – Eu, Luciana Suhett Fontella Monteiro, Mat. 01-
26457 - Chefe de  Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Adriana Angeli de Araujo de Azevedo  Maia – Juíza de Direito.

Propostas e recomendações 
da CNC para fortalecer  
o setor terciário

Tendências imobiliárias  
para os próximos anos

Lula e Alckmin prometem dialogar

A Confederação Na-
cional do Comércio 
de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC) realizou, 
nesta terça-feira, um encon-
tro com os pré-candidatos a 
presidente e a vice-presiden-
te da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva e Geraldo Alck-
min, em Brasília (DF). O pre-
sidente da CNC, José Rober-
to Tadros, entregou a eles o 
documento Agenda Institu-
cional do Sistema Comércio 
- Propostas e Recomenda-
ções de Políticas Públicas do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo, que é uma sínte-
se de reivindicações da classe 
empresarial, que poderá ser 
usada como instrumento pa-
ra a elaboração de propostas 
de governo nas áreas da eco-
nomia, do turismo, da edu-
cação e cultura, do esporte e 
lazer.

José Roberto Tadros 
agradeceu a Lula e Alckmin 
por aceitarem o convite dos 
empresários. Ele destacou 
que este documento repre-
senta a união de esforços 
das 34 federações e 1.056 
sindicatos empresariais que 
integram o Sistema Co-

mércio e parceiros do tu-
rismo. “Nós respondemos 
por mais de 17 milhões de 
empreendedores, os quais 
representam 75% do PIB 
brasileiro. Essa é a nossa 
força”, afirmou. Ele refor-
çou ainda que as políticas 
públicas encaminhadas pela 
CNC se baseiam no trinô-
mio “segurança jurídica, de-
mocracia e livre comércio”.

Diálogo

Ao relembrar as ações 
de seu governo, como a Lei 
Geral do Turismo e a Lei 
Geral da Microempresa, o 
ex-presidente Lula afirmou 
que leu previamente o do-
cumento apresentado pela 
CNC e assegurou que está 
aberto ao diálogo e que irá 
voltar a conversar com os 
empresários. “Vou analisar 
os temas com carinho e vol-
taremos a falar sobre eles. Se 
tudo for acordado previa-
mente, teremos menos pro-
blemas e poderemos cons-
truir o país que sonhamos, 
em que as pessoas possam 
consumir e os empresários 
terem seus ganhos. É uma 

responsabilidade coletiva 
pensarmos no país que a 
gente é”, afirmou.

Lula frisou a parceria com 
Geraldo Alckmin, referindo-
se à importância de unir for-
ças pelo país. E falou também 
da importância de dialogar 
com os segmentos da socie-
dade e da economia, como 
o comércio. “Vamos levar 
muito a sério o programa 
apesentado pela CNC. Em 
breve, vocês terão respostas. 
Precisamos ter coragem para 
juntar pessoas diferentes pa-
ra vencermos os antagonis-
mos”, disse Lula.

O ex-governador Geral-
do Alckmin, que foi um dos 
interlocutores deste encon-
tro, destacou a dimensão do 
Sistema Comércio e refor-
çou a importância do setor 
para a geração de empregos 
e renda no país. “Tudo aqui 
é superlativo. Vocês, empre-
sários, são os maiores ge-
radores de empregos, PIB, 
empresas e são responsá-
veis pelo Sesc e pelo Senac. 
É uma alegria estarmos aqui 
recebendo estas propostas 
de setores tão importantes 
para o Brasil”, afirmou.

Consumidor para moradia exige novos formatos

É natural que os há-
bitos de consumo 
passem por trans-

formações ao longo dos 
anos e isso não é diferente 
com os consumidores do 
mercado imobiliário. E, em-
bora muitos dos novos há-
bitos observados no setor 
tenham sido inspirados pela 
pandemia, já era possível 
verificar a evolução de algu-
mas tendências na compra 
de um imóvel mesmo an-
tes do isolamento, segundo 
Bruno Fabbriani, CEO da 
Incorporadora BFabbriani.

Para o especialista, a ex-
periência imobiliária já vivia 
uma mudança estrutural pa-
ra a digitalização, por exem-
plo, e tais avanços vieram 
para ficar. “A verdade é que 
a busca por um imóvel ideal 
está, literalmente, na palma 
da mão do comprador. Es-
tar presente no mundo vir-
tual de forma estratégica já 
não é mais um diferencial 
e, sim, uma necessidade”, 
explica.

Monitorar o progresso do 
canteiro de obras à distância, 
poder verificar todo o an-

damento no momento que 
deseja e ter um contato mais 
direto e rápido com a incor-
poradora é considerado es-
sencial para o consumidor”, 
de acordo com Fabbriani.

Outra tendência que já 
é uma realidade é o fato 
de que os millennials não 
querem apenas uma mora-
dia. Eles querem imóveis 
verdes, que usem mate-
riais sustentáveis. É mais 
do que uma propriedade 
para eles. É a validação de 
seus valores, segundo um 
estudo mundial da empre-
sa de pesquisa digital First 
Insight Inc. “Ao procurar 
onde morar, essa geração 
direciona a atenção ao de-
sign, materiais sustentáveis 
e tecnologia de economia 
de energia em sua lista 
de desejos de comprador. 
Portanto, é essencial que 
medidas ecologicamente 
corretas sejam incorpora-
das na construção civil”, 
afirma o CEO da Incor-
poradora BFabbriani.

Espaços mais funcio-
nais e acessibilidade tam-
bém são desejos que vie-

ram para ficar, de acordo 
com Fabbriani. “Para nos-
sos clientes, plantas mais 
abertas, determinados es-
paços de convivência pa-
ra lazer, opções de perso-
nalização de projeto, bem 
como possibilidade de 
espaço ao ar livre - como 
uma varanda- estão entre 
os itens mais buscados. 
Além disso, o fácil acesso 
às principais áreas da ci-
dade costuma ser um dife-
rencial e deve seguir como 
tendência imobiliária para 
os próximos anos”, co-
menta.

A BFabbriani é uma in-
corporadora que tem como 
objetivo oferecer soluções 
inteligentes ao setor imobi-
liário. Fundada em 2014, no 
Rio de Janeiro, migrou para 
Santa Catarina por acreditar 
no potencial econômico do 
Estado. A empresa já pos-
sui seis empreendimentos e 
todos estão localizados em 
Itapema, onde também es-
tá o escritório central. Este 
ano, há previsão de 2 lança-
mentos na cidade e dois em 
Joinville.



7Monitor Mercantil l Quarta-feira, 13 de julho de 2022 Financeiro

Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação
CNPJ: 33.055.732/0001-38

Notas explicativas às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 (Em milhares de Reais), exceto quando indicado de outra forma: 1. 
Contexto operacional: A Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação 
(“Aliança” ou “Cia.”) é uma sociedade anônima de capital fechado pertencente ao 
Grupo CBO e controlada da CBO Holding S.A. Sua sede está localizada na Av. do 
Contorno, nº2, CEP: 24.110-200 - Barreto - Niterói-RJ. Atualmente, o estaleiro Alian-
ça se dedica a duas atividades: (i) conversões, reparos e manutenção da frota do 
Grupo CBO, e (ii) operação de base de apoio para navegação de offshore. Em 
5/10/2020, a Cia. concluiu a transação de alienação dos ativos que compõem o 
estaleiro Oceana, localizado na cidade de Itajaí (SC) à Thyssenkrupp Marine Sys-
tems do Brasil Indústria e Comércio Ltda. O Contrato de Compra e Venda de Ativos 
foi assinado em 9/05/2020, com aprovação do Cade (“Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica”) em 06/2020. Com a venda do estaleiro Oceana, localizado em 
Itajaí (SC), o principal ativo da Cia. atualmente é composto apenas pelo estaleiro 
localizado na cidade de Niterói (RJ). A emissão dessas DFs foi autorizada pela 
Administração da Cia. em 12/04/2022 Impactos Covid-19: A Cia. continua moni-
torando, de forma qualitativa e quantitativa, os principais fatores de riscos econômi-
co-financeiros ou operacionais causados pela pandemia de Covid-19 que pudessem 
refletir diretamente ou indiretamente nas suas DFs. A atividade de apoio offshore 
por ser necessária à atividade de produção de petróleo é classificada como um 
serviço essencial para a sociedade, conforme redação dada pelo Decreto Federal 
n° 10.292/2020 - Art. 1º, inciso XXVII e, portanto, as atividades operacionais da Cia. 
não foram interrompidas. Os principais assuntos de monitoramento são (i) seguran-
ça e saúde; (ii) operações, (iii) financeira e (iv) contábil. Para cada uma dessas 
quatro esferas, a Cia. mantém esse monitoramento sobre as medidas e ações 
preventivas. 1.1 Atividades operacionais com empresas ligadas: A principal 
atividade da Companhia está concentrada em operações de conversões, reparos 
e manutenção de embarcações e operação de base de apoio offshore para sua 
empresa ligada Companhia Brasileira de Offshore S.A. (“CBO”), que tem como 
objeto social a prestação de serviços marítimos especiais; navegação de apoio 
marítimo; serviços de reboque e de socorro marítimo. As fontes de receita da CBO 
são, exclusivamente, oriundas do afretamento de embarcações, mediantes contra-
tos firmados, substancialmente, com um único cliente. Em 31/12/2021, a frota da 
CBO é composta por 31 embarcações. A Cia. detém 0,0537% das ações da CBO, 
sendo as demais ações pertencentes à CBO Holding S.A. (“CBO Holding”), que é 
controladora do Grupo CBO. 1.2. Capital circulante líquido: Em 31/12/2021, a 
Cia. apresentou capital circulante líquido negativo no montante de R$ 148.714 (R$ 
150.801 em 2020). A controladora, CBO Holding S.A., garante, quando necessário, 
a liquidez das dívidas de curto prazo da Cia. por meio de notas promissórias. A 
gestão de caixa é efetuada de maneira consolidada para todas as empresas do 
Grupo CBO, no qual a Cia. está inserida. 1.3. Avaliação dos ativos: Seguindo o 
mesmo procedimento dos anos anteriores, a Administração do Grupo CBO contra-
tou uma empresa avaliadora e identificou a necessidade de constituição de com-

plemento do impairment na Aliança S.A. de R$ 31.012 no exercício, para os ativos 
localizados em Niterói-RJ e Guaxindiba-RJ. Durante o ano de 2020, foi revertido 
parcialmente o montante de R$ 15.578 de impairment, devido a venda do Estaleiro 
Oceana. O valor acumulado de redução ao valor recuperável de ativos do segmen-
to estaleiro em 31/12/2021 é de R$ 66.577 (R$ 35.566 em 2020). O método de 
avaliação para determinação do valor justo foi baseado em informações observáveis 
pelo mercado para os ativos imobilizados, de acordo com a norma técnica ABNT 
14.653, atingindo o grau 2 de fundamentação. Além disso, foi calculado o valor lí-
quido de despesas de venda, subtraindo as despesas com a corretagem dos ativos. 
O laudo para avaliação do valor de mercado líquido de despesas de venda dos 
referidos ativos apresentou, também, vida útil estimada de benfeitorias e edificações. 
A Administração avaliou tais informações e concluiu que as vidas úteis apresentadas 
no laudo são muito próximas das vidas úteis já utilizadas pela Cia. para a deprecia-
ção dos referidos ativos, mantendo as vidas úteis já utilizadas anteriormente e 
descritas na nota 2.10. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. Base 
de preparação e apresentação: As DFs foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e eviden-
ciam todas as informações relevantes próprias das DFs, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As DFs 
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, com exceção 
de ativos e passivos financeiros que tem seu custo ajustado para refletir a mensu-
ração a valor justo. A preparação de DFs requer o uso de certas estimativas contá-
beis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Cia. no 
processo de aplicação das políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem 
maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as DFs, estão divulgadas na Nota 
3. 2.2. Moeda de apresentação e moeda funcional: (a) Moeda de apresentação: 
A moeda de apresentação é a moeda em que as DFs são apresentadas e normal-
mente é definida em função de obrigações legais da Cia.. Em atendimento à legis-
lação brasileira, essas DFs estão sendo apresentadas em reais, convertendo-se as 
DFs preparadas na moeda funcional da Cia. para reais, utilizando os seguintes 
critérios: • Ativos e passivos são convertidos utilizando-se a taxa de fechamento do 
Dólar Norte-americano na data do respectivo balanço. • Contas de resultado, resul-
tado abrangente, demonstração do fluxo de caixa pelas taxas do dólar norte-ame-
ricano das datas de transações ou média mensal, quando aplicável. • Patrimônio 
líquido ao valor histórico em Dólar Norte-americano na data da adoção. As variações 
cambiais resultantes da conversão acima referida são reconhecidas em conta es-
pecífica do patrimônio líquido, denominada “Ajustes acumulados de conversão para 
moeda de apresentação”. (b) Moeda funcional: Os itens incluídos nas DFs da Cia. 
são determinados em dólares norte-americanos (US$) que é a moeda funcional, e 
apresentados em reais, que é a moeda da apresentação. 2.3. Novas normas, re-
visões e interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações efetivas 
para os exercícios iniciados após 1º/01/2021 não tiveram impacto significativo nas 
DFs da Cia.: • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30/06/2021 
(alteração ao CPC 06). • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações 
ao CPC 27. • Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15). • Classifi-
cação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26). • Di-
vulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26). • Definição de Estimativas 
Contábeis (Alterações ao CPC 23). • Contratos Onerosos-custos para cumprir um 
contrato (alterações ao CPC 25). • Imposto diferido relacionado a ativos e passivos 
decorrentes de uma única transação (alterações ao CPC 32). 2.4. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem em caixa, os depósitos 
bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Ativos fi-
nanceiros: 2.5.1. Classificação: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as 
seguintes categorias de mensuração: a. mensurados ao valor justo por meio do 
resultado; e b. mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do mo-
delo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contra-
tuais dos fluxos de caixa. 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: Compras e 
vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, 
data na qual a Cia. se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financei-
ros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham 
vencido ou tenham sido transferidos e a Cia. tenha transferido substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade. A mensuração inicial é a valor justo e 
não foi alterada com a adoção do CPC 48. Subsequentemente os ativos financeiros 
são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou te-
nham sido transferidos; nesse último caso, desde que a Cia. tenha transferido, 
significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos finan-
ceiros mensurados a valor justo pelo meio do resultado são, subsequentemente, 
contabilizados pelo valor justo. Os ganhos ou perdas decorrentes de variações no 
valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
são apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro”, no 
período em que ocorrem. (a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do re-
sultado: Os ativos que não atendem os critérios de custo amortizado são mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um 
investimento em título de dívida que seja subsequentemente ao valor justo por meio 
do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em “resultado 
financeiro”. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e 
estão divulgados na Nota 5. (b) Custo amortizado: Os ativos, que são mantidos 
para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxo de caixa representam 
apenas o pagamento do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. 
As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em 
receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos 
ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e 
apresentados em “outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”. As perdas 
por impairment, quando ocorridas, são apresentadas em uma conta separada na 
demonstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
estão divulgados na Nota 5. 2.5.3. Compensação de instrumentos financeiros: 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 
balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhe-
cidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liqui-
dar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em even-
tos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de 
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 2.5.4. Impair-
ment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: A Cia. 
avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos 
de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio do resultado. A 
metodologia de cálculo do impairment aplicada depende de ter havido ou não um 
aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a 
Cia. aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, 
reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento 
inicial dos recebíveis. 2.6. Instrumentos financeiros derivativos: Inicialmente, os 
derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de deri-
vativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo. As 
variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos são reconhe-
cidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “resultado financei-
ro” (Nota 21). Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos utilizados 
no negócio da Cia. estão divulgados na Nota 7. 2.7. Contas a receber de clientes: 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação 
de serviços de reparo e manutenção, assistência técnica em embarcações maríti-
mas e base de apoio logístico no curso normal de suas atividades. A Cia. mantém 
as contas a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contra-
tuais e, portanto, essas contas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo de recebi-
mento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As 
contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa efetiva de juros menos a constituição de perdas de crédito estimadas (“PCE”). 
2.8. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de 
realização, dos dois o menor. O critério de valoração dos estoques é o do custo 
médio ponderado. Os estoques compreendem, substancialmente, materiais para 
a manutenção das embarcações e importações em andamento, que são demons-
tradas ao custo acumulado de cada importação. 2.9. Depósitos judiciais: Existem 
situações em que a Cia. questiona a legitimidade de determinados passivos ou 
ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou 
por estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser deposi-
tados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. 2.10. 
Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depre-
ciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aqui-
sição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacio-
nados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, con-
forme 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 substituídas é baixado. Todos os outros reparos 
e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é 
calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores re-
siduais durante a vida útil ponderada estimada, como segue: Anos: Edificações e 
benfeitorias: 31; Equipamentos e instalações:  26; Outros:  6. Os valores residuais 
e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada 
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recu-
perável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável esti-
mado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação 
dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "outras receitas 
(despesas) operacionais, líquidas" na demonstração do resultado. 2.11. Impairment 
de ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisa-
dos para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 
por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor 
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos 
seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment 
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de 
caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (“UGCs”)). Os 
ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data 
do balanço. 2.12. Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos for-
necedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros. 2.13. Empréstimos e financiamentos: Os 
empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, lí-
quido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados 
pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o exercício em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando 
o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classifi-
cados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balan-
ço. Os custos de empréstimos e financiamentos gerais e específicos que são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, 
que é um ativo que, necessariamente, demanda um período substancial para ficar 
pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo 

do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futu-
ros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. 
Demais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa 
no exercício em que são incorridos. 2.14. Provisões: As provisões para ações ju-
diciais (trabalhista, civil, tributária e ambiental) e contratos onerosos são reconhe-
cidas quando: (i) a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada (construc-
tive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser 
estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas operacionais futuras. 
O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações similares, a 
probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe 
de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabi-
lidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma 
classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos 
efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinhei-
ro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.15. I.R. e C.S. corrente e di-
feridos: As despesas de I.R. e C.S. do exercício compreendem os impostos cor-
rentes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração 
do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reco-
nhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abran-
gente. O encargo de I.R. e a C.S. correntes e diferidos é calculado com base nas 
Leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balan-
ço do país em que Cia. atua e gera lucro tributável. A Administração avalia, perio-
dicamente, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos sobre a 
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá mar-
gem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos 
valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O I.R. e a C.S. correntes 
são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver 
montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos ex-
cedem o total devido na data do relatório. O I.R. e a C.S. diferidos são reconhecidos 
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de 
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis 
nas DFs. Entretanto, o I.R. e a C.S. diferidos não são contabilizados se resultar do 
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado 
contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O I.R. e a C.S. diferidos ativo são 
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro 
esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas. Os tributos diferidos ativos e passivos são apre-
sentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compen-
sá-los quando da apuração dos tributos forma, impostos diferidos ativos e passivos 
em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em 
separado, e não pelo líquido. A Administração, entende que podem existir obriga-
ções, relativas ao I.R. e de C.S. de exercícios anteriores (últimos cinco anos), uma 
vez que não é possível conseguir aceitação final e definitiva das declarações de I.R. 
e C.S. no Brasil. Adicionalmente, as leis fiscais em geral são, sob certos aspectos, 
vagas e suscetíveis de sofrerem modificações imprevistas em sua interpretação. 
Dessa forma, com base na opinião de seus assessores jurídicos, a Administração 
é de opinião que todos os impostos têm sido pagos ou provisionados adequada-
mente e, em 31/12/2021, não tem conhecimento de ações de vulto formalizadas, 
ou não, contra a Cia. que implicassem na constituição de provisão ou divulgação 
adicional para cobrir eventuais desembolsos futuros. 2.16. Benefícios a emprega-
dos: (a) Obrigações de aposentadoria: A Cia. faz contribuições para planos de 
seguro de pensões e não tem qualquer obrigação adicional de pagamento depois 
que a contribuição é efetuada. As contribuições são reconhecidas como despesa 
de benefícios a empregados, quando devidas, as contribuições feitas antecipada-
mente são reconhecidas como um ativo na proporção em que um reembolso em 
dinheiro ou uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível. (b) Participa-
ção nos lucros: A Cia. reconhece a despesa de participação nos resultados com 
base em metodologia, que leva em conta o lucro atribuído aos acionistas do Grupo 
CBO após certos ajustes. A Administração reconhece uma provisão quando estiver 
contratualmente obrigado ou quando houver uma prática anterior que tenha gerado 
uma obrigação não formalizada (constructive obligation). 2.17. Reconhecimento 
da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber pelos serviços prestados no curso normal das atividades. A receita é apre-
sentada líquida dos impostos e das devoluções. A Cia. reconhece a receita quando 
o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios 
econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos, conforme descrição a seguir: (a) Serviços de docagem, reparos 
e upgrades: A receita com serviços prestados relativos à docagem, reparos e up-
grades são prestados apenas para empresas do Grupo CBO e são reconhecidos 
quando de sua efetiva prestação. Tipo de serviço: Docagens, Reparos e Upgrades; 
Natureza e a época do cumprimento das obrigações de desempenho, incluin-
do condições de pagamento significativas: As receitas são apuradas ao longo 
do mês através do reconhecimento do Custo apurado nos serviços prestados. Os 
valores são recebidos em 30 dias da data do faturamento.;  Reconhecimento da 
receita conforme o CPC 47: A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme 
os serviços são prestados. O estágio de conclusão para determinar o valor da re-
ceita a ser reconhecida é avaliado com base nos custos incorridos. O valor da 
prestação de serviços é determinado com base nos valores estabelecidos nos 
contratos. (b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme 
prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de 
juros. A receita de juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado é incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos. 
A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o 
método de taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como 
parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da 
aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro 
exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de 
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros 
efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da 
provisão para perdas). 2.18. Distribuição de dividendos: A distribuição de divi-
dendos para os acionistas da Cia. é reconhecida como um passivo nas DFs ao final 
do exercício, quando aplicável, com base no estatuto social. Qualquer valor acima 
do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos 
acionistas, em Assembleia Geral/Conselho de Administração. 2.19. Investimento 
em coligada: O investimento em sociedade coligada é registrado e avaliado pelo 
método de equivalência patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como 
receita (ou despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimo-
nial, ganhos ou transações realizadas entre a Cia. e a coligada são eliminados na 
medida da participação da Cia.; perdas não realizadas também são eliminadas, a 
menos que a transação forneça evidências de perda permanente ("impairment") do 
ativo transferido. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos significativos: 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas 
são reconhecidas prospectivamente. Com base em premissas, a Cia. faz estimati-
vas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes po-
derão diferir dos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão con-
templadas a seguir. (a) Provisões para contingências (Nota 16): No curso normal 
de suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser acionada judicialmente. As 
provisões para ações judiciais são estimadas pela Administração em conjunto com 
seus assessores legais, considerando provável desfecho da respectiva contingên-
cia em desembolso financeiro. As provisões são mensuradas com base na melhor 
estimativa da Administração, consubstanciada na opinião de seus assessores le-
gais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação judicial pode gerar para a 
Cia.. (b) Os ativos imobilizados e intangíveis com vida útil definida (Nota 13): 
Depreciação e amortização são registradas de forma a reconhecer no resultado do 
exercício a proporção de uso dos ativos avaliados, com exceção dos terrenos e dos 
imobilizados em andamento, considerando seus valores residuais e suas vidas úteis 
estimadas, utilizando o método de cálculo linear. Vidas úteis estimadas são deter-
minadas com base na experiência prévia e com o melhor conhecimento da Admi-
nistração, e são revisadas anualmente. (c) I.R. e C.S. (Nota 22): A Cia. está sujeita 
ao imposto sobre a renda e C.S. no país em que opera. É necessário um julgamen-
to significativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas 
operações, a determinação final do imposto é incerta. A Cia. também reconhece 
provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de im-
postos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos 
valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e 
passivos fiscais atuais e diferidos no exercício em que o valor definitivo é determi-
nado. As variações das estimativas de 10% sobre as provisões para cálculos dos 
impostos, não afetam significativamente os ativos e passivos correntes e diferidos 
no exercício. (d) Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”) (Nota 
13): Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de 
uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, ou seja, o valor 
contábil do ativo é superior ao seu valor justo de recuperação. O valor contábil é o 
valor pelo qual um ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda 
respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e provisão para per-
das. (e) Reconhecimento de receita (Nota 18): A Cia. reconhece suas receitas de 
prestação de serviços de manutenção/reparo/conversões e base de apoio offshore 
de acordo com o CPC 47 Receita de contrato de serviço. À medida que o serviço é 
efetuado. A receita é reconhecida uma vez que segundo o CPC 47 todos os serviços 
são efetuados em bens de terceiros e o benefício econômico das alterações já está 
em posse do cliente. No caso da base de apoio offshore o cliente usufrui do espaço 
disponibilizado pela Cia.. (f) Perda de crédito esperada (Nota 8): A Cia. reconhe-
ce provisão para perdas de crédito esperadas em ativo financeiro mensurado ao 
custo amortizado, em recebível de arrendamentos dos quais devem ser aplicados 
os requisitos de redução ao valor recuperável. A Cia. mensura a provisão através 
da análise histórica nos últimos 5 anos de cada cliente individualmente. (g) Moeda 
Funcional: Conforme descrito na Nota 2.2, a Administração do Grupo CBO reava-
liou o julgamento sobre a definição de sua moeda funcional. O resultado dessa 
avaliação, resultou na alteração prospectiva na sua moeda funcional de reais (R$) 
para dólares norte-americanos (US$) a partir de 1º/01/2019. 4. Gestão de risco 
financeiro: 4.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Cia. o expõem a 
diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda), risco de 
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Cia. concentra-
-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais 
efeitos adversos no desempenho financeiro, assim usa instrumentos financeiros 
derivativos para proteger certas exposições a risco. A gestão de risco é realizada 
pela tesouraria central da Cia., segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de 
Administração. A Tesouraria identifica, avalia e protege contra eventuais riscos fi-
nanceiros. O Conselho de Administração avalia e aprova todas as operações que 
geram obrigações a Cia., incluindo os planos de proteção por meio de Swap, acima 
do limite de materialidade estipulado em R$ 500. (a) Risco de mercado: Risco 
cambial dos ativos e passivos financeiros: Com a adoção do Dólar Norte-ame-
ricano como moeda funcional da Cia., o risco cambial decorre da possibilidade de 
oscilações das taxas de câmbio de moedas diferentes da moeda funcional, utiliza-
da pela Cia.. A Administração considerou a projeção do Dólar Norte-americano para 
31/12/2022 em R$5,50 (2021 -R$ 5,01), conforme edição do Relatório de Mercado 
Focus do Banco Central do Brasil de 18/02/2022 e 29/01/2021, respectivamente, 
para testar a sensibilidade do balanço e do resultado às variações do Real. O teste 
consiste em um cenário de stress do câmbio citado anteriormente do Real frente ao 
Dólar em 25% (possível) e 50% (remoto). Os resultados são apresentados abaixo:

Relatório da Administração:  Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à presença de V.Sªs., as DFs., segundo o que dispõe a Lei 6.404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. Perma-
necemos à disposição dos Srs. acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota 2021 2020

Ativo  532.137  510.254
Circulante  175.074  174.576
Caixa e equivalentes de caixa 6  454  5.580
Estoques 9  139.682  114.679
Partes relacionadas 11  24.283  10.089
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 10  3.570  2.413
Instrumentos financeiros derivativos 7 -  2.699
Despesas antecipadas  68  106
Outros ativos  3.136  2.704
Contas a receber sobre venda de ativo 8  3.881  36.306
Não circulante  357.063  335.678
Ativo indenizatório 16  4.473  4.771
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 10  26.177  4.683
Depósitos judiciais 16  25.165  15.233

 55.815  24.687
Investimentos 12  733  613
Imobilizado 13  300.514  310.288
Intangível  1  90
Passivo e patrimônio líquido  532.137  510.254
Circulante  323.788  325.377
Empréstimos e financiamentos 14  3.531  10.513
Fornecedores e outras contas a pagar 15  48.018  17.559
Salários e encargos trabalhistas  846  730
Impostos e contribuições a pagar  1.784  336
Partes relacionadas 11  269.609  296.239
Não circulante  401.876  399.710
Empréstimos e financiamentos 14 -  3.257
Provisão para contingências 16  4.927  5.853
I.R. e C.S. diferidos 22  73.161  65.223
Total do passivo não circulante  78.088  74.333
Patrimônio líquido 17  130.261  110.544
Capital social  432.526  432.526
Reservas de capital  41.256  41.256
Ajuste de avaliação patrimonial  33.854  22.661
Prejuízos acumulados  (377.375) (385.899)

Demonstração do resultado em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota 2021 2020

Receitas líquida de serviços prestados 18  298.941  98.940
Custos dos serviços prestados 19  (230.171)  (103.171)
Lucro (prejuízo) bruto  68.770  (4.231)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 19  (36.044)  (30.722)
Equivalência patrimonial  75  139
Reversão (provisão) de red. ao valor recup. de ativos 13  (31.012)  15.578
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 20  17.688  (28.145)
Lucro (prejuízo) operacional  19.477  (47.381)
Receitas financeiras  5.759  1.088
Despesas financeiras  (16.471)  (18.065)
Resultado com derivativos 7  (5.194)  (1.868)
Variação cambial, líquida  6.785  (8.685)
Resultado financeiro 21  (9.121)  (27.530)
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e da C.S.  10.356  (74.911)
I.R. e C.S. 22
Correntes  (1.238) -
Diferidos  (594)  (26.909)
Lucro líquido (prej.) do exercício  8.524  (101.820)
Lucro líquido (prej.) básico e dil. por ação-em R$ 17 (d)  0,0004  (0,0047)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2021 e 2020 
 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  8.524 (101.820)
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão para moeda de apresentação  11.193  48.167
Total do resultado abrangente do exercício  19.717  (53.653)
Demonstrações das mutações no patrimônio líquido em 31/12/2021 e 2020 

(Em milhares de Reais)
Reservas 
de Lucro

Ajuste de
avaliação 
patrimo-

nial

Prejuízos 
acumula-

dos
Capital 
social

Incentivos 
fiscais Total

Em 1°/01/2020 432.526  41.256  (25.506)  (284.079)  164.197
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda de 
apresentação - -  48.167 -  48.167
Prejuízo do exercício - - -  (101.820)  (101.820)
Em 31/12/2020 432.526  41.256  22.661  (385.899)  110.544
Em 1°/01/2021 432.526  41.256  22.661  (385.899)  110.544
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda de 
apresentação - -  11.193 -  11.193
Lucro líquido do exercício - - -  8.524  8.524
Em 31/12/2021 432.526  41.256  33.854  (377.375)  130.261

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020  
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota 2021 2020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício  8.524 (101.820)
Ajustes do Lucro (prejuízo) líquido :
Depreciação e amortização 19  5.631  14.214
Provisão (reversão) de red. ao valor recup. de ativos 13  31.012  (15.578)
Equivalência patrimonial 12  (75)  (139)
Provisão de contingência e provisão de despesa 
conforme contrato de compra e venda 16  (628)  (1.770)
Despesa com I.R. e C.S.  1.832  26.909
Resultado com derivativos 7  5.194  1.868
Resultado na venda de ativo fixo -  (51.900)
Atualiz. de aplic. financeira e aplic. financeira restrita  (111)  (501)
Juros, variações cambiais apropriados e outros  7.119  100.537

 58.498  (28.179)
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber -  508
Estoques 9  (25.003)  (58.362)
Tributos a recuperar 10  (22.651)  842
Despesas antecipadas  38  24
Depósitos judiciais 16  (9.932)  (4.357)
Outros ativos  (432)  (523)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 15  30.459  3.879
Salários e encargos trabalhistas  116  (403)
Impostos e contribuições a pagar  1.448  336
Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativid. operac.  32.541  (86.236)
I.R. e C.S. pagos  (1.238) -
Juros recebidos  111  501
Juros pagos 14  (443)  (8.292)
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) ativid. operac.  30.971  (94.027)
Fluxos de caixa das atividades de investim. (284.059)  101.059
Aquisição de imobilizado e intangível 13  (3.721)  (2.120)
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado  32.425  191.777
Partes rel.-Notas promissórias para coligadas (312.763)  (92.764)
Aplicações financeiras restritas-aplicação -  (4)
Aplicações financeiras restritas-resgate -  4.170
Fluxos de caixa das atividades de financiam.  247.961  (15.218)
Amortização de empréstimos e financiamentos 14  (13.536) (310.776)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos 7  (2.495)  (2.928)
Custos de transação de financiamento 14 -  (4.705)
Partes rel.-Recebimento de notas promissórias 1.525.688  799.781
Partes rel.-Pagamento de notas promissórias (1.261.696) (496.589)
Aumento (red.) no caixa e equiv. de caixa, líquido  (5.126)  (8.186)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  5.580  13.766
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  454  5.580
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Posição em 31/12/2021 Cenários
Ativos financeiras Passivos financeiros US$ (mil)

em Reais convertidos 
para US$ (mil)

em Reais converti-
dos para US$ (mil)

Posição 
líquida

Prová-
vel

Possível 
∆ 25%

Remoto 
∆ 50%

5,50 6,88 8,25
 10.202  (57.070)  (46.868) (47.554)  (38.016) (31.703)
 10.202  (57.070)  (46.868) (47.554)  (38.016) (31.703)

Efeito no resultado e no patrimônio líquido  (686)  8.853  15.166
Cotação em 31/12/2021  R$ 5,58

Posição em 31/12/2020 Cenários
Ativos financeiras Passivos financeiros US$ (mil)
em Reais converti-
dos para US$ (mil)

em Reais convertidos 
para US$ (mil)

Posição 
líquida

Prová-
vel

Possível 
∆ 25%

Remoto 
∆ 50%

5,01 6,26 7,52
12.932  (60.524)  (47.592) (49.366)  (39.508) (32.888)
12.932  (60.524)  (47.592) (49.366)  (39.508) (32.888)

Efeito no resultado e no patrimônio líquido  (1.774)  8.084  14.704
Cotação em 31/12/2021  R$ 5,20
A Cia. possui os seguintes ativos e passivos, diferentes da moeda funcional, que 
podem exercer influência, sobre o resultado da Cia., pela variação de câmbio:
(i) Exposição do ativo - valores apresentados em US$ mil 2021 2020
Ativo circulante  10.202  12.932

Caixa e equivalentes de caixa  81  1.074
Contas a receber sobre venda de ativo  695  6.963
Outros ativos  565  23
Partes relacionadas  4.351  1.941

Ativo não circulante
Depósitos judiciais  4.509  2.931

(ii) Exposição do passivo - valores apresentados em US$ mil 2021 2020
Passivo circulante  57.070  60.524

Fornecedores e outras contas a pagar  8.605  3.379
Salários e encargos trabalhistas  152  140
Partes relacionadas  48.313  57.005

(b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco 
de crédito decorre, majoritariamente, de caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber, instrumentos financeiros derivativos e depósitos em bancos e outras ins-
tituições financeiras. Em relação ao risco de crédito decorrente de exposições de 
crédito a clientes atuais a Cia. utiliza, o relatório do aging list para debate e análise 
simplificada das perdas de crédito esperadas para seus recebíveis (Nota 8). A 
experiência da Cia. sobre o histórico de perdas de créditos é utilizada para estimar 
as perdas esperadas gerando uma taxa de inadimplência histórica. Apesar dos re-
cebíveis da Cia. concentrarem-se substancialmente em um principal cliente, o risco 
de inadimplência é insignificante em função da natureza dos serviços prestados 
pela Cia., e por via de padrão histórico, o principal cliente honrar suas obrigações 
contratuais. A Cia. mantém as transações mencionadas acima com bancos e ins-
tituições financeiras de primeira linha.

2021 2020
brA-1  360  5.519
brA-3  94  61

 454  5.580
(c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria da 
Cia., no qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para asse-
gurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A 
tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de juros, 
depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo instrumentos com 
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente 
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. A tabela a seguir ana-
lisa os passivos financeiros não derivativos que são liquidados em uma base líquida 
pela Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente 
entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores 
divulgados na tabela a seguir são os montantes dos fluxos de caixa não descontados 
contratados. Os resultados são apresentados abaixo:

Menos de 
um ano

Entre um e 
dois anos Total

Em 31/12/2021  296.875 -  296.875
 Partes relacionadas-Mútuo  245.326  245.326

Empréstimos e financiamentos  3.531 -  3.531
Fornecedores  48.018 -  48.018

Em 31/12/2020  316.776  3.257  320.033
 Partes relacionadas-Mútuo  286.150 -  286.150

Empréstimos e financiamentos  13.067  3.257  16.324
Fornecedores  17.559 -  17.559

(d) Análise de sensibilidade: A Administração da Cia. identifica para cada tipo dos 
seus instrumentos financeiros derivativos a situação de variação nas taxas de câm-
bio que podem gerar perda no ativo e/ou passivo que está sendo protegido. Para 
cada situação identificada, a Administração define um cenário provável com base 
na informação disponível na data do balanço e considerando um cenário temporal 
de 3 meses. Adicionalmente, apresenta dois cenários alinhados com a avaliação 
de risco da Cia.: (i) um cenário identificado como “possível” com deterioração e 
valorização na cotação da variável de risco de 25% em relação ao cenário provável, 
e (ii) outro cenário identificado como “remoto” com deterioração e valorização na 
cotação da variável de 50% em relação ao cenário provável. O quadro a seguir 
apresenta, para cada situação, o efeito na variação do valor justo estimado em 
31/12/2020, do instrumento financeiro derivativo, assim como o efeito o aumento ou 
na redução do valor justo estimado do correspondente ativo ou passivo. O efetivo 
na variação do valor justo e na variação do ativo ou passivo tem sido determinado 
de forma individual para cada instrumento financeiro derivativo, ativo ou passivo 
para cada situação e para cada cenário sem considerar efeitos combinados ou 
compensatórios de mudanças de mais de uma variável ou de uma mesma variável 
em outros instrumentos financeiros derivativos, ou seja, mantendo todos as demais 
variáveis constantes. Portanto, cada linha na tabela deverá ser considerada em 
forma individual sem considerar efeitos apresentados em outras linhas.

25% 50% -25% -50%
Cenário Provável I Cenário III - Possível Cenário III - Remoto Cenário II - Possível Cenário III - Remoto

Descrição Notional
Saldos em 

R$ 2020
Taxa e pre-
ço futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e pre-
ço futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e pre-
ço futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e pre-
ço futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e pre-
ço futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa
Ativo circulante
SWAP 6.432 2.699 5,602 2.699 7,003 (3.780) 8,403 (7.560) 4,202 3.780 2,801 7.560
Efeito líquido no resultado 2.699 2.699 (3.780) (7.560) 3.780 7.560
4.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia., ao administrar seu capital são os de 
manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, 
a Administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. Adicionalmente, a Administração da Cia. monitora seus fluxos de 
caixa através de modelos específicos de acordo com a maturidade da projeção das 
entradas e saídas de caixa, realizando reuniões periódicas para avaliar a situação de 
liquidez da Cia. e revisão das projeções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa 
do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e 
contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no 
caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo 
classifica os instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com 
o método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue: • preços 
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 
1); • informações, além dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou 
indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2); e • informações para os 
ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou 
seja, premissas não observáveis) (Nível 3). A Cia. classifica seus ativos e passivos 
no Nível 2 no modelo de avaliação do valor justo apresentado. 5. Instrumentos 
financeiros por categoria

2021 2020
Ativos  58.256  74.678
Custo amortizado

Caixa e equivalente de caixa  454  5.580
Contas a receber  3.881  36.306

Partes relacionadas  24.283  10.089
Ativo indenizatório  4.473  4.771
Depósitos judiciais  25.165  15.233

Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos -  2.699

Passivos  321.158 327.568
Custo amortizado

Fornecedores e outras contas a pagar  48.018  17.559
Empréstimos e financiamentos  3.531  13.770
Partes relacionadas  269.609 296.239

A Administração entende que o contas a receber e fornecedores e outras contas 
a pagar estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo 
médio de recebimento e pagamento. A Administração avaliou as condições de 
mercado correntes em relação aos empréstimos e financiamentos de longo prazo 
e concluiu que estes valores estão maiores do que o valor justo, não representando 
qualquer evidência de subavaliação dos empréstimos e financiamentos no passivo.
6. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e banco (i)  335  531
Aplicações financeiras classificadas como caixa e equiv. de caixa (i)  119  5.049

 454  5.580
(i) Caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquida-
ção de obrigações de curto prazo da Cia. e de suas controladas. As aplicações 
financeiras classificadas como caixa e equivalente de caixa tem sua característica 
de liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor. A tabela abaixo 
demonstra os montantes de aplicações financeiras que são equivalentes de caixa 
e os rendimentos líquidos dessas aplicações financeiras:

2021 2020
Rendimentos líquidos de aplicações financeiras classificadas 
como caixa e equivalentes de caixa  111  501

7. Instrumentos financeiros derivativos 2021 2020

Moeda Moeda Taxa Moeda Notional Taxa média
Saldos a receber com opera-

ções não liquidadas
Saldos a receber com ope-

rações não liquidadas
Item protegido Vencimento original instr. original instr. em US$ mil contratada Valor justo MtM Valor justo MtM
SWAP jan/21 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa  6.432 5,602 -  2.699

Ativo circulante -  2.699
2021 2020

Resultado na realização dos instrumentos financeiros  (2.495)  (2.928)
Ajuste do valor justo de instrumentos em aberto  (2.699)  1.060
Resultado de operações com derivativos  (5.194)  (1.868)
Os contratos de swap da Cia. estão atrelados aos contratos de empréstimos com 
instituições financeiras. Os derivativos são usados para fins econômicos de proteção 
cambial e não como investimentos especulativos. Os impactos totais no resultado 
dos instrumentos financeiros derivativos em aberto e liquidados estão apresentados 
Nota 21.
8. Contas a receber sobre a venda de ativo 2021 2020
Contas a receber sobre venda de ativo  3.881  36.306
Em 5/10/2020, a Cia. concluiu a transação de alienação dos ativos que compõem 
o estaleiro Oceana, localizado na cidade de Itajaí (SC) à Thyssenkrupp Marine 
Systems do Brasil Indústria e Comércio Ltda. A Cia. avaliou e verificou que não 
houve aumento significativo de risco de crédito esperado de seus recebíveis desde 
o reconhecimento inicial e, portanto, nenhuma provisão foi considerada necessária. 
Conforme mencionado anteriormente, a Cia. utiliza a abordagem simplificada, con-
siderando inicialmente a análise das perdas históricas, complementando sua ava-
liação com informações presentes e previsões futuras com relação ao seu cliente.
9. Estoques 2021 2020
Matérias-primas  119.644  77.516
Importações em andamento (*)  20.038  37.164

 139.682  114.679
(*) As importações em andamento referem-se à aquisição de equipamentos e 
componentes para reparo e docagem de embarcações.
10. Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 2021 2020
Impostos de Renda Pessoa Juridica-IRPJ  1.577  19
C.S. sobre o Lucro Líquido-CSLL  995  239
Impostos de Renda Retido na Fonte-IRRF  990  448
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS  3.461  3.541
Programa de Integração Social-PIS  493  492
Contribuição para Financiamento da Seguridade social-COFINS  2.066  2.052
Reintegra (i)  19.887 -
Outros  277  305

 29.747  7.096
Ativo circulante  3.570  2.413
Ativo não circulante  26.177  4.683
(i) O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras - REINTEGRA foi inicialmente delineado pela Lei nº 12.456/2011 e se 
manteve vigente até 31/12/2013, tendo por objetivo a devolução, parcial ou integral, 
do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados 
(Percentual sobre a receita de exportação). A Cia. obteve decisão favorável em 
30/04/2021 e deu entrada como precatório. 11. Partes relacionadas: Os saldos e 
transações com partes relacionadas podem ser assim demonstrados:
(a) Saldos 2021 2020
Ativo
Notas promissórias a receber (*)

Companhia Brasileira de Offshore  18.830  9.843
CBO Serviços Marítimos Ltda.  5.307  246
Finarge Apoio Marítimo Ltda.  146 -

 24.283  10.089
Ativo circulante  24.283  10.089
Passivo
 Notas promissórias a pagar (*)

Companhia Brasileira de Offshore  269.609  296.239
Empréstimos e financiamentos

 BNDES-Empréstimos e financiamentos  3.531  16.324
 273.140  312.563

Passivo não circulante  273.140  312.563

(b) Transações no resultado do exercício 2021 2020
Receita de serviços prestados  298.941  98.940
Custo de serviços prestados  (230.171)  (103.171)
Despesas financeiras (i)  (12.542)  (3.735)
Despesas financeiras-BNDES  (413)  (4.409)

 55.815  (12.375)
(*) As notas promissórias referem-se a mútuos e possuem prazo de 180 dias e corre-
ção pela taxa Selic. (i) Despesas financeiras com as coligadas CBO e CSM referentes 
a juros sobre as notas promissórias. A receita líquida de serviços prestados referente 
aos serviços de docagem e conversão no montante de R$ 263.478 foram reconhe-
cidas através dos serviços prestados para a Companhia Brasileira Offshore S.A. 
O montante representa 88,1% da receita reconhecida junto a empresas do Grupo.
12. Investimentos 2021 2020
Ações possuídas (milhares)  28.791.698  28.791.698
Percentual de participação 0,054% 0,054%
Capital social  1.016.988  1.016.988
Patrimônio líquido 1.276.679  1.090.601
Lucro líquido do exercício 71.301  258.145
Saldos em 1º/01/2021  613  383
Equivalência patrimonial  75  139
Ajuste de avaliação patrimonial  45  91
Saldos em 31/12/2021  733  613

13. Imobilizado
Terre-
nos

Edifica-
ções/ 

benfei-
torias

Equipa-
mentos 
e insta-
lações

Imobiliz. 
em an-

damento Outros Total
Em 31/12/2019 222.332 131.525 65.712 350 789 420.708
Aquisições - - - 1.838 - 1.838
Aj. acumul. de conversão 49.644 4.290 3.423 120 156 57.633
Reversão para redução 
ao valor recuperável de 
ativos (i) 15.578 - - - - 15.578
Baixa (40.692) (94.699) (40.527) - (146) (176.064)
Depreciação - (4.066) (5.249) - (90) (9.405)
Em 31/12/2020 246.862 37.050 23.359 2.307 709 310.288
 Custo 257.765 32.657 14.628 2.307 1.469 308.827
 Depreciação acumulada 
e impairment (10.903) 4.393 8.731 - (760) 1.461
 Saldo contábil, líquido 246.862 37.050 23.359 2.307 709 310.288
Aquisições - - 129 3.592 - 3.721
Aj. acumul. de conversão 18.449 1.726 985 280 29 21.469
Provisão de redução ao 
valor recuperável de ati-
vos (i) (31.012) - - - - (31.012)
Depreciação - (2.140) (1.752) - (60) (3.952)
Em 31/12/2021 234.300 36.636 22.721 6.179 678 300.514
 Custo 279.952 36.846 19.321 6.179 1.660 343.958
 Depreciação acumulada 
e impairment (45.652) (210) 3.400 - (982) (43.444)
 Saldo contábil, líquido 234.300 36.636 22.721 6.179 678 300.514
Taxa média de 
depreciação anual 3% 4% 16%
(i) Conforme Nota 1.3. 14. Empréstimos e financiamentos: 
14.1. Reconciliação da dívida líquida 2021 2020
Empréstimos de curto prazo  3.531  10.513
Empréstimos de longo prazo -  3.257
 Total da dívida  3.531  13.770
 Caixa e equivalentes de caixa  (454)  (5.580)
Dívida líquida  3.077  8.190

14.2. Movimentação de empréstimos e financiamentos

Instituições financeiras
Ga-

rantia
Moe-

da
Encargos finan-

ceiros

Vigência

31.12.2020
Cap-
tação

Amor-
tização 

principal

Amor-
tização 
juros

Encar-
gos 

financei-
ros

Ajuste 
acumu-
lado de 

conversão 31.12.2021
Curto 
PrazoInício

Vencimen-
to

BNDES (a)  16.324 -  (13.536)  (443)  413  773  3.531  3.531
ENA-construção fabrica (i) USD 4,07% a.a. em USD 23/12/2010 10/03/2022  16.324 -  (13.536)  (443)  413  773  3.531  3.531
TOTAL  16.324 -  (13.536)  (443)  413  773  3.531  3.531

Custos de transação de empréstimos e financiamentos (b)  (2.554) -
Passivo circulante  10.513  3.531
Passivo não circulante  3.257 -

(a) Empréstimos com parte relacionada (Nota 11). (b) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e financiamentos para fins de divul-
gação. USD - Dólares Norte-americanos. (a) Garantia: (i) Carta fiança; hipoteca do Estaleiro Aliança e fábrica; (b) Exposição dos empréstimos: A exposição dos 

(Reversões) -  (4.858) - -  (4.858)
Saldo em 31/12/2020  85  1.425  4.314  29  5.853
(Reversões) -  (926) - -  (926)
Saldo em 31/12/2021  85  499  4.314  29  4.927
O valor da causa tributária é composto por duas ações, no valor total de R$ 85 
devido principalmente a i) Processo Administrativo decorrente de auto de infração 
pelo qual é exigida multa por descumprimento de obrigação acessória. O mon-
tante de reclamações trabalhistas é composto por 12 ações que totalizam R$ 499 
substancialmente devido a: i) Pedido de adicional de periculosidade; honorários; 
compensação de despesas médicas e hospitalares. O movimento do período foi 
reconhecido em função da atualização monetária e encerramento de processos. 
As ações cíveis consistem em 2 ações. A ação foi promovida há mais de trinta 
anos, sendo indenização por dano moral; pensão vitalícia; perda de capacidade. O 
montante de reclamações ambientais é composto por 2 ações que totalizam R$ 29 
principalmente devido a: i) Multa administrativa e pedido de regularização de uso 
de terreno da Marinha e aforamento gratuito. O movimento do período foi reconhe-
cido em função da atualização monetária. Perdas possíveis: A Cia. tem ações de 
natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela 
Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídi-
cos, no montante de R$ 15.116 compostos por R$ 4.860 de ações tributárias, R$ 
9.536 de ações trabalhistas, R$ 517 de ações ambientais e R$ 203 de ações cíveis 
(2020 - R$15.050) por tanto, em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, nenhuma provisão é requerida para fazer face a esses processos. 16.1 
Ativo indenizatório: No contrato de Compra e Venda de Ações Ordinárias cele-
brado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para aquisição da CBO, CSM e Aliança, 
foram listadas todas as ações judiciais e administrativas em andamento das referi-
das empresas, tendo o Grupo Fischer assumido a obrigação de indenizar e manter 
seus administradores e empregados indenes e isentos por toda e qualquer perda 
efetiva e comprovadamente incorrida e sofrida por ações listadas, sem limitação de 
valores. O contrato estabelece ainda uma indenização à Cia. caso seja verificada 
qualquer contingência ou passivo, de qualquer natureza, referentes a atos, fatos 
ou omissões ocorridas até 23/12/2013, e não revelados na data da aquisição até 
o limite de R$ 50.000 corrigido pelo CDI acumulado. Em 23/12/2019, foi realizado 
termo de acordo entre as partes no qual foi validado o valor de passivo oculto de R$ 
6.773, que foi deduzido do saldo limite, restando o saldo de R$ 82.215 (o limite acima 
mencionado de R$ 50.000 atualizado de 23/12/2013 a 23/12/2019 com base no 
CDI acumulado menos valor de R$ 6.773 pago pelo Grupo Fischer nesta data) que 
continuará sendo corrigido pelo CDI até que termine todos os processos pendentes 
ou que o saldo do limite seja consumido. Em 31/12/2021, o limite de R$ 82.215 
foi ajustado baseado na taxa de CDI acumulada para R$ 88.279 (31/12/2020-R$ 
84.563). O valor apresentado na rubrica "Ativo indenizatório" refere-se ao valor que 
será ressarcido ao Grupo CBO caso as perdas provisionadas sejam materializadas 
e pagas pelo Grupo CBO. Em 31/12/2021, o montante de ativo indenizatório é de 
R$ 4.473 (2020 - R$ 4.771). 17. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital 
social subscrito é de R$ 432.526 (2020 - R$ 432.526) representados por 21.758.337 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

31/12/2021 e 2020
Capital Social

R$ Participação
CBO Holding S.A  432.526 100,00%
(b) Reserva de incentivos fiscais: Refere-se aos incentivos fiscais do Fundo de 
Investimento da Amazônia (“Finam”), relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001 no 
montante de R$ 566, e o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercan-
te (“AFRMM”) a partir de 1999 no montante de R$ 40.690. (c) Destinação dos 
lucros: (i) Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5%  
para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20%  do capital social. 
(ii) Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 25%  do 
respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o art. no 202 da Lei Federal no 
6.404/1976, nos termos do art. 6º, § único, inciso (ii) do Estatuto Social da Cia.. (iii) 
O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação 
determinada pela Assembleia Geral. (d) Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído 
por ação: O cálculo do lucro líquido (prejuízo) por ação é feito por meio da divisão 
do prejuízo do exercício pela quantidade média ponderada de ações em circulação.

2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  8.524  (101.820)
Média ponderada de ações utilizada na apuração do 
lucro (prejuízo) básico por ação-lotes de mil  21.758.337  21.758.337
Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por lotes de mil 
ações-em Reais  0,0004  (0,0047)
18. Receita de serviços prestados 2021 2020
Receitas líquidas de serviços prestados -  589
Receitas com partes relacionadas  299.484  98.688
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas  (543)  (337)
Receita líquida  298.941  98.940
(i) A variação da receita foi devido ao aumento de docagens, upgrades, conversões 
e aumento de margem.
19. Despesas por natureza 2021 2020
Insumos de produção  (138.581)  (75.412)
Serviços contratados  (17.660)  (15.032)
Salários e encargos  (1.293)  (2.154)
Manutenção e reparo de embarcações  (64.914)  (8.988)
Depreciação e amortização  (5.631)  (14.214)
Benefícios  (1.769)  (1.800)
Apropriação de seguro  (300)  (395)
Viagens e estadias  (25)  (73)
Gratificações  (102)  (134)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos -  (27)
Crédito de PIS/COFINS  170  235
Estrutura compartilhada de rateio do Grupo CBO  (31.713)  (13.713)
Outros  (4.397)  (2.186)

 (266.215)  (133.893)
Despesas gerais e administrativas  (36.044)  (30.722)
Custos dos serviços prestados  (230.171)  (103.171)
20. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 2021 2020
Resultado na venda de ativo fixo (i)  611  (28.492)
Resultado na venda do estoque  37  208
Resultado conforme contrato de compra e venda  628  1.770
Despesas judiciais  (377)  (1.431)
Reintegra (ii)  15.556 -
Outros  1.232  (199)

 17.688  (28.145)
(i) Referente a venda do estaleiro em Itajaí - SC; (ii) Nota 10.
21. Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras  5.759  1.088

Rendimentos de aplicações financeiras (*)  111  810
Atualização monetária  4.397  118
Outras  1.251  160

Despesas financeiras  (21.665)  (19.933)
Juros sobre financiamentos  (413)  (7.813)
Custos de transação (**)  (2.575)  (5.334)
Despesas bancárias  (574)  (285)
Juros com partes relacionadas (Nota 11 (b))  (12.542)  (3.735)
Resultado com aplicações financeiras -  (307)
Resultado com instrumentos derivativos  (5.194)  (1.868)
Encargos sobre operações financeiras  (367)  (590)

Variações cambiais, líquidas  6.785  (8.685)
Variação cambial ativa  18.740  86.877
Variação cambial passiva  (11.955)  (95.562)

Resultado financeiro  (9.121)  (27.530)
(*) Rendimentos de aplicações financeiras. (**) Refere-se, substancialmente, às 
comissões de carta-fiança para garantia dos empréstimos (Nota 14). 
22. I.R. e C.S. diferidos: 22.1 Reconciliação do I.R. e C.S. 2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) antes do I.R. e C.S.  10.356  (74.910)
I.R. e C.S. nas alíquotas nominais (34%)  (3.521)  25.470
Ajustes para apuração de alíquota efetiva:

Equivalência patrimonial  26  53
Despesas não dedutíveis  (345)  (693)
Aproveit. de prejuízos fiscais não reconhec. anteriormente  541 -
Constituição de tributos diferidos ativos e passivos 

anteriormente não reconhecidos  (594)  (26.909)
Diferenças temporárias na apuração do imposto corrente  (9.809)  28.020
Diferença de base tributária para moeda funcional  2.908  (1.151)
Outros  24 -
Goodwill decorrente de rentabilidade futura  8.377  8.378
Tributos diferidos não constituídos  563  (60.076)

Alíquota efetiva -18% 36%
Despesa com I.R. e C.S.  (1.833)  (26.909)

Correntes  (1.238) -
Diferidos  (595)  (26.909)

22.2 I.R. e C.S. diferidos: As DFs foram convertidas da moeda funcional Dólar 
Norte-americano para Real, que é a moeda de apresentação, enquanto a base de 
cálculo do I.R. sobre ativos e passivos é determinada na moeda Real (R$). Dessa 
forma, a flutuação na taxa pode ter efeito significativo no valor das despesas de 
I.R., principalmente sobre os ativos não monetários. O I.R. e a C.S. diferidos são 
calculados sobre os prejuízos fiscais do I.R., a base negativa de C.S. e as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os va-
lores contábeis das DFs. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para 
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o I.R. e de 9% para a C.S.. O 
I.R. e a C.S. diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilida-
de de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido 
e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
22.3 I.R. e C.S. diferidos
Composição dos tributos diferidos ativos 2021 2020
Créditos tributários sobre: Prejuízos fiscais  100.368  107.276
Base negativa de C.S.  36.839  39.040
Diferenças temporárias: Variação cambial  6.598  8.067
Provisões  (184)  (566)
Ágio  8.378  16.755
Derivativos não realizados  556  (360)
Tributos diferidos não constituidos (105.852)  (118.861)

 46.702  51.350
Composição dos tributos diferidos passivos 2021 2020
Diferenças temporárias: AFRMM  10.149  10.149
Ganho por compra vantajosa -  9.660
Diferença de base tributária para moeda funcional  25.698  18.979
Mais valia (líquida de impairment) de ativos e passivos-PPA  84.017  77.786

 119.864  116.573
Passivo diferido, líquido  73.161  65.223
(i) Na Cia., há saldo de I.R. diferido passivo calculado sobre a parcela de navios 
construídos com recursos do AFRMM-Adicional de Frete da Marinha Mercante. 23. 
Plano de suplementação de aposentadoria - contribuição definida: Contempla 
benefícios programáveis de renda para aposentadoria, administrado por entidade 
independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência Social. 
As contribuições da patrocinadora apresentam-se como segue: • contribuição men-
sal-destina-se à acumulação dos recursos necessários à concessão dos benefícios 
de renda. A contribuição dos participantes limita-se a 7,5% escalonado dos seus 
salários de participação, e a contribuição da Cia. pode atingir até 150% da contri-
buição dos participantes de acordo com o tempo de serviços de cada participante; 
• contribuição suplementar-é realizada mensalmente pelo participante, em valor 

empréstimos da Cia. às variações na taxa de juros e às datas de reprecificação 
contratual nas datas do balanço é como se segue:

2021 2020
Até doze meses  3.531  13.066
De doze meses até vinte e quatro meses -  3.257

 3.531  16.324
Em 5/10/2020, a Cia. realizou a venda do estaleiro Oceana, e liquidou os finan-
ciamentos adquiridos para construção do ativo, no montante do principal de R$ 
283.476, reduzindo sua alavancagem.
15. Fornecedores e outras contas a pagar 2021 2020
Fornecedores de materiais e serviços  47.864  17.338
Outras contas a pagar  154  221

 48.018  17.559
16. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências
Em 31/12/2021, a Cia. apresentava as seguintes provisões para contingência e 
os correspondentes depósitos judiciais:

Depósitos judiciais Provisão para contingências
Natureza dos processos 2021 2020 2021 2020
 Tributárias (*)  20.672  10.740  85  85
 Trabalhistas  4.493  4.493  499  1.425
 Cíveis - -  4.314  4.314
 Ambiental - -  29  29

 25.165  15.233  4.927  5.853
(*) O aumento dos depósitos judiciais é substancialmente devido a ação do FEEF 
(Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e posteriormente chamado de FOT (Fundo 
Orçamentário Temporário) que são valores são calculados em 10% sobre o valor 
devido ou sobre o benefício do ICMS. A movimentação das provisões para contin-
gências é como se segue:

Tributá-
rias

Traba-
lhistas Cíveis

Am-
biental Total

Saldo em 31/12/2019 -  6.278  3.908  29  10.215
Provisões  85  5  406 -  496
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predefinido, o qual poderá sofrer alteração no mês de 01/cada ano, esse tipo de 
contribuição não recebe contribuição por parte da empresa; • contribuição espo-
rádica-pode ser realizada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade 
definida. Esse tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Empresa. 
A Cia. também contratou junto à entidade independente um benefício de risco de-
nominado “pecúlio por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente pela 
Cia., e em caso de morte os beneficiários receberão os valores das contribuições 
efetuadas. Não há saldo em 31/12/2021 das contribuições da Cia. para o plano men-
cionado. 24. Informação suplementar: 24.1 Apresentação em moeda funcional 
Dólar Norte-americano: A moeda de apresentação das DFs individuais é o Real, 
conforme exigido pela legislação brasileira. No entanto, uma parcela substancial dos 
ativos, passivos, receitas e despesas da Cia. são em Dólares Norte-americanos, 
assim concluímos que a moeda funcional é o Dólar Norte-americano. Isso signi-
fica que as informações financeiras apresentadas em Reais recebem influência 
das variações das taxas de câmbio, mesmo quando não houver alterações nas 
operações subjacentes. Diante disso, a Administração conclui que é significativo 
apresentar determinadas informações financeiras em Dólares Norte-americanos, 
conforme apresentado abaixo:

Balanço patrimonial - Em milhares de US$ 2021 2020
Ativo  95.358  98.211
Circulante  31.374  33.617

Caixa e equivalentes de caixa  81  1.074
Contas a receber -
Estoques  25.030  22.068
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar  640  464
Partes relacionadas  4.351  1.941
Instrumentos financeiros derivativos -  519
Despesas antecipadas  12  20
Outros ativos  564  568
Contas a receber sobre venda de ativo  695  6.963

Não circulante  63.984  64.594
Ativo indenizatório  802  918
Tributos a recuperar  4.691  901
Depósitos judiciais  4.509  2.931

 10.002  4.750
Investimentos  131  118
Imobilizado  53.851  59.709
Intangível -  17

Passivo e patrimônio líquido  95.358  98.211
Circulante  58.023  62.636

Empréstimos e financiamentos  633  2.023
Fornecedores e outras contas a pagar  8.605  3.379
Salários e encargos trabalhistas  152  140
Impostos e contribuições a pagar  320  89,00
Partes relacionadas  48.313  57.005

Não circulante  13.993  14.304
Empréstimos e financiamentos -  627
Provisão para contingências  883  1.126
I.R. e C.S. diferidos  13.110  12.551

Total do passivo 72.016 76.940

Patrimônio líquido  23.342  21.271
Capital social  111.625  111.625
Reservas de capital  10.647  10.647
Ajuste de avaliação patrimonial  (7.162)  (7.157)
Prejuízos acumulados  (91.768) (93.844)
Demonstração do resultado - Em milhares de US$ 2021 2020

Receitas de serviços prestados  56.132  19.604
Custos dos serviços prestados  (43.238)  (20.571)

Lucro (prejuízo) bruto  12.894  (967)
Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas  (6.609)  (5.918)
Equivalência patrimonial  18  25
Provisão (reversão) de red. ao valor recuperável de ativos  (5.518)  2.846
Outras despesas operacionais, líquidas  3.364  (5.011)

Lucro (prejuízo) operacional  4.149  (9.025)
Receitas financeiras  1.097  210
Despesas financeiras  (3.075)  (3.494)
Resultado com derivativos  (1.009)  (508)
Variação cambial, líquida  1.253  (1.431)

Resultado financeiro  (1.734)  (5.223)
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e da C.S.  2.415  (14.248)
I.R. e C.S.

Correntes  (229) -
Diferidos  (110)  (5.216)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício  2.076  (19.464)
Demonstração do resultado abrangente - Em milhares de US$

2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  2.076  (19.464)
Outros resultados abrangentes
 Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado  (5)  (2)
Total do resultado abrangente do exercício  2.071  (19.466)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de US$

Reservas 
de capital Ajuste de Prejuízos

Capital 
social

Incentivos 
fiscais

avaliação 
patrimonial

acumula-
dos Total

Em 1º/01/2020  111.625  10.647  (7.155)  (74.380)  40.737
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda 
de apresentação - -  (2) -  (2)
Prejuízo do exercício - - -  (19.464)  (19.464)
Em 31/12/2020  111.625  10.647  (7.157)  (93.844)  21.271
Em 1º/01/2021  111.625  10.647  (7.157)  (93.844)  21.271
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda 
de apresentação - -  (5) -  (5)
Lucro líquido do exercício - - -  2.076  2.076
Em 31/12/2021  111.625  10.647  (7.162)  (91.768)  23.342

Demonstração dos fluxos de caixa - Em milhares de US$ 2021 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  2.076  (19.464)
Ajustes do lucro líquido :
Depreciação e amortização  1.044  2.486
Provisão para redução do valor recuperável  5.518  (2.846)
Equivalência patrimonial  (13)  (25)
Despesa conforme contrado de compra e venda  (127)  (499)
Despesa com I.R. e C.S.  (339)  (5.216)
Resultado com derivativos  1.009  513
Resultado na venda de ativo fixo -  4.364
Atualiz. de aplicação financeira e aplicação financeira restrita  (21)  (97)
Juros, variações cambiais apropriados e outros  (2.550)  12.211

 6.597  (8.573)
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber -  133
Estoques  (2.962)  (10.433)
Tributos a recuperar  (3.966)  603
Despesas antecipadas  8  12
Depósitos judiciais  (1.578)  (233)
Outros ativos  4  (2)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar  5.226  (15)
Salários e encargos trabalhistas  12  (139)
Impostos e contribuições a pagar  231  89
Caixa aplicado nas atividades operacionais  3.571  (18.558)
I.R. e C.S. pagos  (229) -
Juros recebidos  21  97
Juros pagos  (82)  (1.655)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  3.282  (20.117)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  (47.982)  (6.269)
Aquisição de imobilizado e intangível  (687)  (425)
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado  6.268  34.109
Partes relacionadas-Notas promissórias para coligadas  (53.563)  (40.869)
Aplicações financeiras restritas-aplicação -  (1)
Aplicações financeiras restritas-resgate -  916
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  43.712  24.047
Amortização de empréstimos e financiamentos  (2.502)  (56.280)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos  (490)  (625)
Custos de transação de financiamento -  (878)
Partes rel.-Recebimento de notas promissórias 283.172  199.772
Partes rel.-Pagamento de notas promissórias (236.468) (117.943)
Redução no caixa e equivalentes de caixa, líquido  (988)  (2.339)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  1.074  3.415
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e contas garantidas  (5)  (2)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  81  1.074

Relatório dos auditores independentes sobre as DFs: Aos Acionistas e Diretores da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação Niterói - RJ Opinião: Examinamos as DFs da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Na-
vegação (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DFs”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Tran-
sações com partes relacionadas: Chamamos a atenção para o fato que as receitas operacionais da Cia. são realizadas com partes relacionadas, conforme mencionado na nota explicativa n° 11 às DFs. Portanto, as DFs acima referidas devem 
ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação à esse assunto. Responsabilidades da administração pelas DFs: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DFs: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as DFs, 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs. 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 auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas DFs, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Cia.. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das DFs, inclusive as divulgações e se as DFs representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades do grupo para expressar uma opinião sobre as DFs individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 12/04/2022. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Anderson C. V. Dutra - Contador - CRC RJ- 093231/O-6

Rodrigo Ribeiro dos Santos 
Diretor Administrativo e Financeiro - CPF: 035.541.167-93; 

Ricardo de Paula Luqui  
Contador  CRC/SP-235.513/O-9-S-RJ - CPF 149.639.028-85

Empresas brasileiras ainda não aprenderam  
a colocar o cliente no centro das decisões
Especialistas: Falta dar mais poder de escolha ao consumidor, em especial, no atendimento

Conteúdos que en-
sinem como me-
lhorar a jornada do 

cliente é algo que não falta 
na Internet. Quem pesqui-
sar vai encontrar uma gran-
de variedade de tutoriais, di-
cas e explicações. Mas, para 
os consultores empresariais 
Marco Oliveira e Francis-
co Bezerra, sócios da O4B, 
empresa especializada em 
soluções corporativas, há 
um erro comum e difícil 
de corrigir: não colocar o 
cliente no centro das deci-
sões.

Os especialistas afirmam 
que há muitos pontos que 
precisam ser trabalhados 
dentro de uma companhia, 
mas no que diz respeito a 
experiência do consumi-
dor, é comum empresários 
não conseguirem identificar 
qual o público que a marca 
quer atingir, quem é esse 
cliente potencial. “Grande 
parte não olha para os in-
dicadores de satisfação do 
cliente e, quando olha, cos-
tuma dar foco na receita que 
aquele consumidor deixou 
para ele. O erro começa por 
aí, quando o foco é apenas 
no resultado financeiro. As 
empresas falam que o con-
sumidor está no centro, mas 

de fato não é exatamente 
isso que observamos por 
aí”, afirma Marco Oliveira, 
especialista em gestão estra-
tégica de negócio com foco 
em Go-To-Market (GTM) 
e sócio-fundador da O4B. 
Para se ter uma ideia da 
importância de entender o 
público-alvo de uma mar-
ca, dar voz e ouvir o que ele 
tem a dizer, de acordo com 
a pesquisa “Customer Ex-
perience Trends Report”, 
realizada pela Acquia, 80% 
dos consumidores globais 
e 91% dos consumidores 
brasileiros dizem que espe-
ram que as marcas tenham 
uma mensagem consistente 
e possam abranger pontos 
de contato em todas as suas 
plataformas digitais.

Já a pesquisa realizada 
pela Hibou que participa do 
Grain, um grupo de empre-
sas independentes que tem 
por objetivo transformar 
clientes em fãs, revelou que 
98% dos brasileiros entre-
vistados buscam qualidade 
do produto que estão com-
prando. O bom atendimen-
to aparece como o segundo 
atributo mais importante 
- fundamental para 94%. 
Para Francisco Bezerra, 
consultor especialista no 

desenvolvimento de mo-
delos de gestão e tomada 
de decisões financeiras da 
O4B, é primordial entender 
qual o perfil de cliente que a 
marca quer atingir para que 
possam ser criados pacotes 
de serviços personalizados 
para públicos diferentes. 
“É comum encontrar em-
presas que desconhecem is-
so. Colocar o cliente como 
elemento decisor relevante 
significa permitir que ele 
direcione o formato do ser-
viço que deseja. Cabe a em-
presa analisar a viabilidade 
econômica desses ‘desejos’ 
e criar modelos de análise 
que permitam colocá-lo no 
centro desse atendimento 
e, ao mesmo tempo, gerar 
riqueza com isso. Assim, é 
possível definir o público-
-alvo (persona), a estratégia 
e, partir daí, começar a criar 
trilhas de relacionamento 
com esse cliente”, afirma.

Ainda segundo a pes-
quisa da Acquia, 35% dos 
tomadores de decisão no 
marketing global confiaram 
mais na personalização dos 
atendimentos durante o 
período de pandemia para 
se adaptar aos novos com-
portamentos dos clientes, e 
apenas 28% dos profissio-

nais de marketing brasilei-
ros relataram fazer ter feito 
o mesmo. E muitos daque-
les que estão empregando 
a tática dizem estar vendo 
grandes benefícios. 59% 
dos profissionais brasilei-
ros afirmam que ampliar a 
personalização aumentou o 
engajamento com sua mar-
ca em 2021.

“A qualidade do atendi-
mento tem relação com a 
forma como a empresa en-
cara a importância do rela-
cionamento com o cliente 
e com o modelo de aten-
dimento que o público-
-alvo deseja. Quando uma 
empresa começa a crescer, 
ela busca otimizar proces-
sos para dar velocidade, 
ganhos de escala e, em al-
guns casos, qualidade nes-
se atendimento. Mas, per-
ceba que a qualidade aqui 
tem que ser medida sob 
a perspectiva do cliente”, 
diz Francisco Bezerra so-
bre a questão da automati-
zação dos serviços.

Para o consultor, mui-
tas vezes, algumas empre-
sas acabam optando pela 
automatização do atendi-
mento porque é a única 
maneira de competir no 
mercado específico. Mas, é 

preciso colocar na balança 
o excesso de impessoalida-
de no atendimento. “Fer-
ramentas tecnológicas são 
essenciais, mas é preciso 
definir com cautela que ní-
vel de automatização que 
a empresa deve empregar. 
O volume de atendimen-
tos corriqueiros e, de certa 
forma, simples, feito por 
uma URA, por exemplo, 
serve e funciona muito 
bem para resolver pro-
blemas menos urgentes e 
com níveis de complexida-
de bem pequenos. Porém, 
deixar o cliente percorrer 
o mesmo caminho em 
uma situação que para ele 
é angustiante em qualquer 
sentido é surreal. É preci-
so dar opções porque têm 
pessoas que não querem 
ser atendidas por robôs, e 
se essas pessoas forem im-
portantes na estratégia da 
empresa, alternativas de 
atendimento precisam ser 
criadas.”, diz Francisco.

Como exemplo, Marco 
Oliveira cita os atendimen-
tos para pessoas da terceira 
idade e afirma que não se 
pode colocar um idoso pa-
ra “se virar” em um atendi-
mento eletrônico, é preciso 
facilitar esse contato. “Há 

vários níveis de urgências 
que precisam de soluções de 
contato. Acho que a decisão 
tem muito a ver com custo, 
o CEO está sendo pressio-
nado para automatizar ao 
máximo, mas também acre-
dito que precisa existir essa 
diferenciação do nível de 
serviço e a criação de cami-
nhos distintos. Se automati-
zar por completo, os resul-
tados no que diz respeito 
aos gastos internos vão me-
lhorar, mas o atendimen-
to pode piorar. Na minha 
opinião, tem que ter lógica 
nisso tudo, tem que ter um 
limite”, finaliza o executivo. 
A O4B - Open For Business 
é uma consultoria formada 
por um time de executivos 
de mercado e de consulto-
res, uma mescla que garante 
visão estratégica, metodolo-
gia e objetivo na execução. 
Com foco na construção 
de soluções corporativas, 
a O4B possui especialistas 
com anos de experiência na 
estratégia de acesso a mer-
cado (Go-to-market). Em 
2022, completou 10 anos 
de atuação no mercado, au-
xiliando grandes empresas 
no desenvolvimento e im-
plementação de alternativas 
competitivas.
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SOTREL EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ: 28.908.804/0001-02

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)

Laercio Tomé - CPF 067.946.028-49 - Presidente
Carlos Alexandre Venâncio Baticioto

Contador - CRC: 1SP238587/O-6 - CPF: 039.261.596-77

Balanço Patrimonial 2021 2020
Ativo/Circulante 29.098.201 20.849.198
Disponibilidades 77.295 19.320
Aplicações Financeiras 6.889.964 1.119.495
Contas a Receber de Clientes 15.553.455 11.677.120
Estoques 3.069.176 1.950.438
Impostos a Recuperar 148.774 2.521.290
Demais Contas a Receber 707.656 866.050
Adiantamentos a Fornecedores 2.327.295 2.253.951
Despesas Antecipadas 324.585 441.534
Não Circulante 63.793.466 61.671.443
Depósitos e Cauções LP 24.202 24.202
Partes Relacionadas 9.587.009 26.092.738
Conta Corrente 33.243.910 13.017.326
Depósitos Judiciais 463.658 403.827
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 3.370.585 2.770.985
Imobilizado 17.101.625 19.359.104
Intangível 2.477 3.261

  
Total do Ativo 92.891.667 82.520.641

Balanço Patrimonial 2021 2020
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 11.639.743 44.850.254
Fornecedores 4.224.558 6.995.622
Financiamentos – 1.273.177
Impostos a Recolher 1.411.916 25.530.318
Salários e Encargos Sociais 585.287 9.927.985
Provisão para Férias e 13º Salário 1.010.504 810.399
Adiantamentos de Clientes 2.011.974 149.696
Demais Contas a Pagar – 18.022
Impostos Parcelados 2.395.505 145.035
Não Circulante 72.784.202 38.221.402
Financiamentos LP 4.231.507 20.737.235
Conta Corrente 36.119.055 15.824.573
Obrigações Tributárias 29.813.463 312.594
Provisões para Contingências 1.347.000 1.347.000
Credores Nacionais 1.273.177 –
Patrimônio Líquido 8.467.722 (551.015) 
Capital Social 20.000.000 20.000.000
Lucros Acumulados (25.129.579) (34.148.316)
Reserva Legal 13.597.301 13.597.301
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 92.891.667 82.520.641

Demonstrações do Resultado 2021 2020
Receita Bruta de Vendas e Serviços
Receita de Serviços 45.244.889 26.574.805
Impostos (6.171.846) (3.678.755)
Cancelamentos, Descontos (259.352) (267.114)
Receita Operacional Líquida 38.813.691 22.628.936
Custo dos Serviços Prestados (26.698.345) (19.675.028)
Lucro Bruto 12.115.346 2.953.908

Demonstrações das Reserva de lucros
Mutações do Patrimônio 

Líquido

(*)reapresentado
Capital  
social

Reser- 
va  

legal

Lucros/ 
Prejuízos

acumu- 
lados (*)

Resul- 
tado  
exer- 
cício Total

Saldos em 31/12/2018 20.000 20.661 (38.014) 3.865 6.512
Prejuízo Líquido do Exercício – 20.661 (20.661) (4.717) (4.717)
Constituição da Reserva de Lucros – – (13.597) 13.597 –
Saldos em 31/12/ 2019 20.000 20.661 (85.870) 26.342 1.795
Prejuízo Líquido do Exercício – – – (2.347) (2.347)
Constituição da Reserva de Lucros – (7.064) 27.726 – –
Saldos em 31/12/2020 20.000 13.597 (71.741) 37.592 (551)
Prejuízo Líquido do Exercício – – 37.592 9.019 9.019
Constituição da Reserva de Lucros – – – – –
Saldos em 31/12/2021 20.000 13.597 (34.149) 9.019 8.468

Demonstrações do Resultado 2021 2020
Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas (6.158.541) (6.102.207)
Financeiras, Despesas (4.907.335) (304.074)
Financeiras, Receitas 7.844.234 498.468
Variação Cambial Líquida (30.434) –

(3.252.076) (5.907.813)
Lucro (Prejuizo) Operacional 8.863.270 (2.953.904)

Demonstrações do Resultado 2021 2020
Receita não Operacional 3.287.074 606.984
Despesa não Operacional (1.922.625) –
Lucro antes da CS e do IR 10.227.719 (2.346.921)
Contribuição Social (776.749) –
Imposto de Renda (432.233) –
Lucro (prejuízo) antes da Rev. dos Juros s/ 
 o Capital Próprio 9.018.737 (2.346.921)
Lucro Líquido do Período 9.018.737 (2.346.921)

Três perguntas: vendas – otimização, médias empresas e canais
Por Jorge Priori

Conversamos so-
bre a otimização 
do processo de 

vendas com Guilherme 
Wiering, sócio-diretor da 
Prátika, consultoria B2B es-
pecializada no assunto.

O que faz a Prátika?
A Prátika faz consultoria 

no sentido de entender pro-
blemas de negócios, dese-
nhar soluções factíveis, tes-
tá-las, colocá-las em prática 
e medir os resultados sem-
pre no âmbito comercial, 
ou seja, para gerar mais ven-
das e melhorar o processo 
de experiência do cliente.

Nós olhamos a eficiência 
do processo desde a cap-
tação do cliente até a sua 
efetiva conversão, usando 
uma metodologia que cha-
mamos de Radar, através 
da qual nós olhamos sete 
dimensões que nos ajudam 
a entender onde estão as 
oportunidades que fazem 
mais diferença para aquele 
ambiente de negócio. São 
elas: planejamento comer-
cial, mix de canais, pessoas, 
vendedores e parceiros co-
merciais, gestão de indica-
dores, geração de demanda 
e processos de conversão.

Nós entendemos o pro-
cesso de vendas como uma 
fórmula matemática: esfor-
ço x eficiência². Um vende-
dor não vende se não fizer 
um mínimo de esforço. Eu 
peguei o exemplo de um 
vendedor, mas isso se refere 
a qualquer canal comercial.

Uma empresa tem que 
ter um determinado nível 
de investimento e esforços 
para ter a possibilidade de 
vender aquilo que ela pre-
tende vender. Contudo, não 
adianta fazer um volume de 
esforços sem ter um nível 
de eficiência para equilibrar 
essa conta.

Dentro da eficiência, nós 
temos toda a inteligência 
que se aplica numa opera-
ção comercial, que não é só 

braço ou investimento em 
mídia online. Por exemplo, 
muitas empresas têm um 
processo de marketing di-
gital que gera uma série de 
interessados, mas os diver-
sos canais que são aciona-
dos pelos clientes demoram 
muito para retornar os con-
tatos. Aqui você tem uma 
ineficiência que gera per-
da, pois quando as pessoas 
procuram por um determi-
nado serviço ou produto, 
elas pressupõem um nível 
de resposta mais rápido. É 
o caso de um cliente que cai 
num WhatsApp e ninguém 
fala com ele dando uma 
resposta na hora. A chance 
desse consumidor procurar 
outra solução é muito gran-
de.

A Prátika foi fundada 
pois nós víamos um gap 
nas empresas para colocar 
os planos de fato em práti-
ca. Quando você pergunta 
para um executivo comer-
cial ou de marketing de uma 
grande empresa sobre um 
processo da sua área, é mui-
to comum ele te falar uma 
coisa, mas quando você vai 
verificar no campo como 
aquilo de fato acontece, vo-
cê acaba encontrando mui-
tas dissonâncias entre o que 
é dito e o que é praticado.

Como é trabalhar com 
as médias empresas e 
quais são os principais 
problemas que elas en-
frentam?

Nós temos a unidade que 
trabalha com as empresas 
grandes, onde encontramos 
muito aprendizado em am-
bientes complexos, e a uni-
dade que trabalha com as 
empresas médias, que pos-
suem os desafios de adap-
tação a maneira como elas 
trabalham e de fazer com 
que esta maneira seja obje-
tiva e direta.

Como as empresas mé-
dias têm menos recursos 
e pessoas que as empresas 
grandes, não adianta que-

rer aplicar uma sofisticação 
muito grande a um modelo 
de gestão que será aplicado 
a uma equipe de vinte ven-
dedores, pegando o mode-
lo de uma grande empresa 
com mil vendedores. Os 
conceitos podem ser pare-
cidos, mas a maneira de tra-
balhar é diferente.

Outra característica das 
empresas médias é que o 
seu engajamento é muito 
prazeroso. Em geral, as pes-
soas dessas empresas que-
rem de fato colocar os pro-
jetos para acontecer. Como 
essas empresas têm escas-
sez de recursos, a sua aju-
da é extremamente valiosa. 
Numa empresa maior, você 
trabalha em conjunto com 
vários outros profissionais, 
sendo que muitas vezes 
aquele projeto já tem uma 
área envolvida, podendo até 
mesmo haver um certo ní-
vel de conflito no escopo de 
trabalho de cada um.

Com relação aos princi-
pais problemas, às vezes as 
empresas médias possuem 
estruturas enxutas demais. 
É preciso que haja pessoas 
para que executem a ativi-
dade, para que quando nós 
sairmos, ela tenha continui-
dade. Com isso, nós temos 
um desafio de investimento 
de recursos, obviamente em 
patamares menores que as 
grandes.

Há também a questão da 
adoção de tecnologias para 
precisar de menos pessoas e 
fazer de uma maneira mais 
rápida. Mesmo que nós te-
nhamos um ambiente mais 
tecnológico, esse tipo de 
implementação em empre-
sas médias mais tradicio-
nais possui uma dificuldade 
maior. Dando apenas uma 
referência, nós fizemos um 
projeto para uma empresa 
relativamente pequena, mas 
que era ligada a uma matriz 
estrangeira, que tinha um 
processo comercial pouco 
controlado para uma venda 
bastante técnica. Quando 

nós chegamos, a empresa 
não conseguia nos passar 
uma previsão de venda pa-
ra os próximos dois meses. 
Nós instituímos um proces-
so de gestão que trouxe uma 
série de ganhos e previsibi-
lidade, mas que pressupu-
nha a implantação de um 
sistema que desse suporte 
a isso, já que pessoas mu-
dam. Sem esse sistema, eles 
nunca conseguiriam fazer o 
controle que precisavam.

Como uma empresa 
pode montar um mix de 
canais que seja eficiente?

Num dos conceitos mais 
básicos de marketing, um 
canal busca atender públi-
cos específicos. Se você 
atinge os mesmos públicos 
em canais parecidos, você 
precisa analisar qual canal é 
mais eficiente. Por exemplo, 
se eu deixar de ter aquele 
canal, eu consigo manter o 
mesmo volume de vendas 
no outro, atingindo o mes-

mo público?
Vou dar um exemplo do 

setor de telecomunicações. 
Considerando a dimensão 
do Brasil e a necessidade 
de internet, que foi acelera-
da pela pandemia, existem 
muitas empresas médias 
locais que desenvolveram 
projetos para atendimen-
to de suas regiões que não 
eram o foco das grandes 
operadoras. Recentemente, 
nós desenvolvemos um tra-
balho para uma dessas em-
presas, que havia recebido 
um novo investidor e que 
estava trabalhando na am-
pliação da sua rede.

Essa empresa atende 
uma região onde o marke-
ting digital funciona, mas 
muitas vezes há uma dis-
persão de campanhas. Se 
a campanha não for muito 
bem calibrada, a empre-
sa pode atingir uma região 
onde ela não tem rede para 
atender. Com isso, ela tem 
o pior dos mundos: a cria-

ção de expectativa numa 
pessoa que não vai ter o seu 
produto e o desperdício da 
verba comercial. Daí a ne-
cessidade dela ter muitos 
canais presenciais, sejam lo-
jas, vendedores próprios ou 
parceiros.

Os canais precisam ser 
bem orquestrados. É preci-
so definir qual será o canal 
que vai atender cada região. 
Por outro lado, quando eu 
tenho uma sobreposição do 
online com o presencial, os 
resultados dos dois canais 
aumentam por causa dos 
dois esforços.

Essa questão de canais 
é complexa e depende de 
cada caso. Para resumir, as 
variáveis são o público de 
cada canal, em que momen-
to da jornada de compra ele 
está e o custo. Se você tem 
um canal com custo mais 
alto, provavelmente você 
terá que fazer uma escolha 
e calibrar melhor o seu mix 
de canais.

Divulgação Pratika

Assine o jornal
Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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