
Relatório da Administração 2021
AVISO IMPORTANTE
O Relatório da Administração busca atender aos normativos vigentes, como a Lei nº 6.404/1976 e as orientações da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, as informações financeiras contidas nesse relatório são elaboradas de acordo com 
o International Financial Reporting Standards (IFRS) e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As informações operacionais e financeiras de 2021, exceto quando indicado de 
outro modo, são apresentadas em Reais (R$), com base nos valores consolidados.
1. DESTAQUES DO ANO DE 2021

2. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2021 representa um marco na história dessa empresa e na minha história enquanto fundador e CEO da OceanPact. 
Foi o ano em que a empresa se tornou pública, onde tive a oportunidade de dividir um sonho com milhares de outros acionistas, 
e de ver essa empresa, que nasceu em 2007 como uma consultoria em combate a derramamento de óleo, com apenas 3 pes-
soas, passados 14 anos, se tornar uma empresa com 2.265 colaboradores, 34 embarcações, um dos maiores inventários de 
equipamentos de combate a derramamento de petróleo e gerando neste ano 882,2 milhões de reais de receita líquida e 193,6 
milhões reais de EBITDA Ajustado. Nosso sonho ainda está no começo, nossa visão é ser referência mundial em conhecimento 
e entrega de serviços no mar, fazendo sempre do jeito certo, e o IPO de 2021 foi um passo importante para tornar esses sonhos 
e ambições em realidade. Os recursos que a OceanPact levantou em 2021 permitiram à Companhia realizar um capex de 778 
milhões de reais nesse ano, isso é mais de 4 vezes maior do que o Capex realizado em 2020. Incorporamos 12 embarcações ao 
longo do ano, 8 barcos através da aquisição da UP, 2 embarcações do tipo AHTS-TO, 1 OSRV 66 e por fim em outubro 1 RSV, 
a embarcação Larissa. Mesmo com muito trabalho e muitas conquistas em um curto intervalo de tempo, não ficamos imunes a 
grandes desafios e contratempos. O início de 2021 foi marcado por uma forte onda de COVID-19 com a variante Delta, afetando 
toda a cadeia de fornecedores, atrasando a entrega de embarcações e início dos contratos previstos com nossos clientes. A 
OceanPact foi pioneira em implementar quarentenas pré-embarque, dobras, e exames para todos os tripulantes de nossas 
embarcações. Ainda em 2021, como resultado da negociação com sindicatos, a Companhia concedeu reajustes acima da in-
flação para seus oficiais marítimos, recompondo dessa forma perdas de reajustes anteriores. Esses impactos alteraram nosso 
business plan inicial e fizeram com que em agosto último tomássemos a decisão de prover um guidance de nossos EBITDA 
e CAPEX para o restante de 2021 e para 2022. Com disciplina, planejamento e esforço, superamos o guidance de EBITDA 
ajustado dado para 2021: com os 193,6 milhões de reais mencionados anteriormente, ficamos acima do range de 160 a 180 
milhões de reais fornecidos no guidance de agosto. Para o CAPEX, encerramos o ano dentro do guidance, mas por se tratar de 
um plano de investimentos de 2 anos (2021 e 2022), a análise do CAPEX acaba fazendo mais sentido em uma visão combinada. 
Em 2021 continuamos estruturando a companhia para as entregas contratadas. Reforçamos nosso time, trazendo profissionais 
de referência no mercado para tocar nossas áreas chave. Podemos destacar a chegada da nossa diretora de RH, do diretor de 
Sustentabilidade, a mobilização de mais de 60 tripulantes para as novas embarcações, a contratação de aproximadamente 30 
colaboradores experientes para a área de operação de ROVs, bem como a abertura do programa de formação de pilotos de 
ROV com outros 30 participantes, e mais recentemente, no início de Janeiro, a chegada do nosso novo CFO. Pelo nosso braço 
de Sustentabilidade, passamos a integrar o comitê gestor e a comissão técnico-cientifica do programa Blue Keepers desenvol-
vido pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU para combater a poluição por plásticos nos rios e no mar. O projeto Guanabara 
Verde, realizado pela ONG Guardiões do Mar e patrocinado por nós, atingiu a marca de 10 mil mudas de mangue plantadas na 
região da APA de Guapimirim, em um programa que contempla a recuperação de mais de 12 hectares de manguezais com o 
plantio de 30 mil mudas. Inauguramos também o Espaço Azul, um quiosque no Posto 6 na orla de Copacabana, junto ao Instituto 
Mar Urbano (IMU) e a Colônia de Pesca Z-13, voltado para atividades de preservação e conscientização sobre o uso susten-
tável do ambiente marinho. Na área de inovação, nosso programa CRONOS de monitoramento das correntes superficiais nas 
bacias de Santos e Campos está em pleno funcionamento, já suportando nossa área de operações no contrato de inspeção 
de amarras.  Para 2022 teremos novos desafios, mais conquistas e mais crescimento. Se por um lado a nova onda de Covid, 
representada pela variante Ômicron, afetou nossa cadeia de fornecedores, atrasando parcialmente a entrega de ROVs (robôs 
submarinos) e reduzindo a taxa de ocupação de algumas embarcações nos meses de janeiro e fevereiro, por outro, tivemos a 
satisfação de colocar mais duas embarcações em operação nos primeiros dias de 2022, o RSV Larissa e o PSV Ilha de Santana. 
Ainda no primeiro semestre o PSV Rubi também entrará em operação bem como os novos ROVs. 2022 se desenha como um 
ano de crescimento expressivo na primeira metade do ano, e de operação em um novo patamar com foco em rentabilização 
a partir da segunda metade. Que os bons ventos nos levem ao encontro dos nossos objetivos nesse ano que se inicia. Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade - CEO.
3. MENSAGEM DO CONSELHO
No último ano, eu tenho tido a enorme satisfação em acompanhar os avanços da OceanPact e, principalmente, a evolução que 
temos alcançado a partir da bem-sucedida oferta pública inicial de ações no segmento do Novo Mercado da B3 em fevereiro, que 
sem dúvida projetou a nossa jovem empresa para o mais destacado grupo de organizações do ambiente empresarial brasileiro. 
Os recursos obtidos nessa operação permitiram à OceanPact iniciar um novo ciclo de expansão, com aquisição de 12 novas 
embarcações e foco na prestação de serviços com elevado conteúdo tecnológico para apoiar os nossos clientes a conhecer, usar 
e explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas garantindo sua proteção e preservação, como está expresso na nossa Missão. A 
empresa conseguiu conquistar novos contratos e foi capaz de mobilizar os recursos físicos necessários para tanto, especialmen-
te as embarcações. Importante ressaltar que a OceanPact colocou em operação 10 novas embarcações em 12 meses, apesar 
das dificuldades causadas pela pandemia de COVID-19 no mundo e em especial seus efeitos no supply chain global. Este é um 
recorde nacional para empresas de navegação e um motivo de orgulho enorme para nossa organização. Entretanto, a veloci-
dade com que esse processo se desenvolveu associado a fatores próprios do mercado, não correspondeu às expectativas dos 
investidores e as cotações das ações da empresa sofreram um processo de depreciação. Visando reestabelecer sua relação 
com o mercado, a OceanPact tomou diversas ações, dentre as quais o anúncio em agosto das expectativas de resultado para o 
ano de 2021 e de 2022. Encerramos o ano de 2021, com expressivos crescimentos nos indicadores operacionais e financeiros, 
que serão detalhados ao longo do material, mas acima de tudo, com a satisfação de termos sido capazes de entregar um resul-
tado que se situou acima das faixas indicativas apresentadas em agosto. No primeiro semestre de 2022 iremos concluir esse 
ciclo de expansão, com a entrada em operação de 3 embarcações, duas das quais já começaram a operar agora em janeiro, e 
com o início de operação dos ROVs recém adquiridos. Vale ressaltar que este importante crescimento da empresa foi acompa-
nhado de uma melhoria nos índices de qualidade e segurança operacional, refletindo o amadurecimento da companhia, e nosso 
compromisso inegociável com a segurança do nosso pessoal. Pelo terceiro ano consecutivo, recebemos da Petrobras, nosso 
maior cliente, a bonificação máxima de 3% reservada as duas melhores colocadas no seu sistema de avaliação da excelência 
operacional. Estamos bastante confiantes na nossa capacidade de gerar resultados significativos a partir do segundo semestre 
de 2022, quando toda a frota estará operante, e seguiremos atentos e seletivos às oportunidades de negócio que se apresentem, 
considerando o crescimento esperado do mercado offshore brasileiro. Para mim, pessoalmente, é motivo de grande felicidade 
fazer parte dessa história e ajudar a disseminá-la, para que outras pessoas possam conhecer o grande processo de transforma-
ção que está ocorrendo na OceanPact. Luis Antonio Gomes Araujo - Presidente do Conselho de Administração
4. PRINCIPAIS INDICADORES
Destaques Financeiros / Operacionais (em R$ milhões, exceto %) 2021 2020 A Ano
Receita liquida 882,2 642,6 37,3%
EBITDA Ajustado 193,6 160,5 20,6%
Margem EBITDA Ajustada 21,9% 25,0% -3,0 p.p.
Divida Bruta (inclui arrendamento) 1.260,6 804,4 56,7%
Caixa e títulos e valores mobiliários (562,0) (197,3) 184,9%
Divida Liquida (inclui arrendamento) 698,6 607,1 15,1%
Divida liquida /EBITDA Ajustado LTM 3,61 3,78 -4,6%
Divida Liquida Bancária 505,5 475,8 6,2%
Divida liquida Bancária /EBITDA Ajustado LTM 2,61 2,97 -11,9%
Lucro (Prejuízo) líquido (47,4) (22,8) NA
Margem líquida -5,4% -3,5% NA
Patrimônio Líquido 898,0 158,1 467,9%
Capex 778,3 179,2 334,3%
Frota de embarcações 34 18 88,9%
Colaboradores 2.265 1.749 29,5%
5. SEGMENTO DE EMBARCAÇÕES
5.1. Desempenho Operacional
Frota operacional: Em 2021, a frota média operacional foi de 18,5 embarcações, aumento de 3,7 embarcações com 
relação às 14,8 embarcações em 2020.

Taxa de ocupação1: Redução de 3,8 pontos percentuais na taxa de ocupação (de 81,7% em 2020 para 77,9% em 
2021) principalmente em função da maior quantidade de docagens 2 das embarcações em 2021. Foram 11 docagens 
em 2021, contra 5 docagens em 2020. Diária líquida média: No ano de 2021, a Companhia apresentou crescimento 
de 17,8% da sua diária líquida média (passando de R$ 88,1 mil para R$ 103,8 mil). Ponderando as variações do Dólar, 
IGP-M e INPC, entre os anos de 2021 e 2020, na proporção de 50% para o Dólar e 25% para IGP-M e INPC respec-
tivamente, a composição dessa cesta apresentou uma variação de 10,3%, o crescimento da diária acima da variação 
da cesta se deu, principalmente, pela entrada em operação de embarcações high spec e de renovações contratuais 
com diárias maiores.
5.2. Receita Líquida e EBITDA Ajustado dpo Segmento de Embarcações

Em 2021, a Receita Líquida de Embarcações foi de 547,5 milhões, ela é produto do número de dias em operação 
(5.275), que foi maior principalmente em função da maior quantidade de embarcações e da diária média (R$ 103,8 
mil). Em relação ao ano de 2020 a receita cresceu 41% (de R$ 389,6 milhões em 2020 para R$ 547,5 milhões em 
2021). Em 2021, o EBITDA ajustado do segmento de Embarcações aumentou 11% em relação a 2020 (de R$ 103,6 
milhões em 2020 para R$ 115,4 milhões em 2021). Em relação a margem EBITDA ajustada, houve queda de 5,5
1 “Dias disponíveis” considera o potencial de dias trabalháveis com 100% de “taxa de ocupação”, “dias em operação” equivale a o número total de dias efetivamente traba-
lhados, “taxa de ocupação” = “dias em operação” / “dias disponíveis”, “diária média” = “Receita Líquida de embarcações” / “dias em operação”
2 Dados operacionais acima não contemplam as 2 embarcações de pequeno porte que se encontram paradas (Norte II e Marimar, que representam menos de 1% da 
tonelagem da frota), 2 embarcações de pesquisa (segmento de Serviços), 2 embarcações pré-operacionais e 5 embarcações PSV em Lay Up (desativadas temporaria-
mente) recém adquiridas da UP.
3 Docagens, ou docagens de classe, são paradas programadas, que ocorrem 2 vezes a cada ciclo de 5 anos, para cada embarcação. Nas docagens são feitas revisões 
e manutenções periódicas nos barcos. As docagens são classificadas em dois tipos: (i) docagens especiais, mais completas, com revisões e manutenções de peças e 
equipamentos mais abrangentes, nesse sentido é uma docagem mais longa e mais custosa; e (ii) docagens intermediárias, são docagens menos abrangentes, com tempo 
de parada menor e custo mais baixo, comparada às docagens especiais.

pontos percentuais (26,6% em 2020 e 21,1% em 2021) na comparação anual de 2020 para 2021. Dois fatores foram os 
principais responsáveis para essa queda, apesar do ganho real observado na diária das embarcações, como destacado 
anteriormente: (i) em 2021 os salários dos oficiais marítimos foram reajustados em 36,28%, gerando um custo adicional 
no ano da ordem de R$ 30 milhões, para recompor perdas para a inflação medida pelo INPC entre fevereiro de 2016 e 
janeiro de 2021, como resultado de negociação de acordo com o Sindmar (Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha 
Mercante); e (ii) taxa de ocupação menor em 2021, acarretando em mais dias de barcos parados, sem receita associada.
6. SEGMENTO DE SERVIÇOS
A Companhia atua no segmento de serviços oferecendo diversas soluções através de 4 áreas principais: (i) OceanPact 
Geociências; (ii) Oil Spill Response Offshore (Offshore); (iii) Portuário; e (iv) Emergência. Os contratos no segmento 
de Serviços têm características diferentes, dependendo da área e das soluções oferecidas. A área de Geociências 
pode ter contratos longos para serviços de monitoramento ambiental, ou o modelo que vem sendo utilizado com mais 
frequência, que é o de contratos de menor duração para soluções como geofísica ou geotecnia, por exemplo. As áreas 
de Offshore e Portuário tem como principal solução em comum o serviço de Prontidão, para esse tipo de serviço, os 
contratos na área de Offshore, por exemplo, têm prazo similar ao do segmento de embarcações e está muito ligado 
ao ciclo de E&P, com contratos mais curtos na fase de exploração e mais longos na fase de produção. A área de 
Emergência tem suas receitas associadas a tratamento de acidentes ambientais.
6.1. Receita Líquida e EBITDA Ajustado do Segmento de Serviços

No ano de 2021, a receita líquida do segmento de serviços cresceu 34% em relação ao ano de 2020 (de R$ 253,0 
milhões em 2020 para R$ 339,4 milhões em 2021). Esse crescimento se deu, principalmente, (i) na unidade de negó-
cios Geociências (GEO) em projetos de Geofísica com companhias de petróleo privadas e (ii) na unidade de negócios 
Offshore também em projetos com companhias de petróleo privadas. Em relação ao EBITDA Ajustado do segmento de 
serviços, em 2021 este foi 38% maior que em 2020 (variação de R$ 56,8 milhões em 2020 contra R$ 78,1 milhões em 
2021). Os fatores que contribuíram para esse resultado em 2021 foram, principalmente, os projetos de Geofísica da 
Geociências (GEO) com IOCs. No que diz respeito a margem do segmento, esta permaneceu estável na comparação 
com o período anterior (23,0% em 2021 contra 22,5% em 2020).
7. RESULTADO CONSOLIDADO
7.1. Receita Líquida

O resultado das receitas dos segmentos de Embarcação e Serviços contribuíram para que a receita líquida do ano de 
2021 crescesse 37,3% (adição de R$ 239,6 milhões) em relação a 2020 (de R$ 642,6 milhões para R$ 882,2 milhões)
7.2 Custo do Serviço Prestado. Em 2021, os custos dos serviços prestados e despesas atingiram R$ 834,7 milhões, ante R$ 
595,2 milhões em 2020 (aumento de 40,2%). Alguns fatores contribuíram para essa variação, entre eles: (i) o maior número de 
embarcações em operação em 2021, gerando aumento dos custos em todas as linhas, com especial destaque para os custos 
de depreciação e pessoal; (ii) o reajuste salarial dos oficiais marítimos como resultado das negociações com o Sindmar.
R$ milhões 2021 2020 A Ano
Receita líquida EB2,2 642,6 37,3%
Custos e Despesas (834,7) (595,2) 40,2%
Pessoal (333,9) (234,3) 42,5%
Depreciação e amortização (155,4) (77,7) 100,1%
Viagens, transportes e refeições (M/>) (20,2) 72,3%
Serviços de terceiros (107,8) (148,9) 12,6%
Insumos e manutenção (95,4) (83,9) 13,7%
Tributos e despesas Legais (4,3) (3,4) 23,1%
Outros custos e despesas (43,0) (26,3) 60,4%

Outros Resultados (21,9) 19,7 NA
Equivalecia patrimonial 5,5 4,0 38,2%
Depreciação e amortização totaL 160,0 30,1 -33,1%

EBITDA 191,1 151,1 26,5%
Ajuste 2,4 9,3 NA
EBITDA Ajustado 111 193,6 160,5 20,6%
Nota 1: Contempla créditos PIS / COFINS sobre a depreciação. Nota 2: Ajustes EBITDA em 2021 referem-se a Compra Vanta-
josa do Grupo UP e baixa do ágio da Servmar. Em 2020 refere-se à contabilização da despesa não caixa da outorga de ações 
para os executivos
7.3. Despesas Gerais e Administrativas
No ano de 2021 a soma das despesas gerais e administrativas foi de R$ 109,4 milhões, já no ano de 2020 essa rubrica foi de R$ 
77,8 milhões. Esses montantes representaram 12,4% da receita líquida em 2021 e 12,1% em 2020.
R$ milhões 2021 2020 A Ano
Receita líquida 882,2 642,6 239,7
Custos e Despesas (834,7) (595,2) (239,5)
Custos dos serviços (725,3) (517,4) (207,9)
Despesas gerais e administrativas (109,4) (77,3) (31,6)
% despesas / receita Líquida -12,4% -12,1% -0,3 p.p.

7.4. EBITDA Ajustado e margem EBITDA Ajustada

Em 2021, o EBITDA Ajustado do ano cresceu 21% (adição de R$ 33,1 milhões) em relação a 2020 (de R$ 160,5 milhões para 
R$ 193,6 milhões). O segmento de embarcações contribuiu com a adição de R$ 11,4 milhões, enquanto o segmento de serviços 
adicionou R$ 21,7 milhões.
7.5. Resultado financeiro. O resultado financeiro líquido do ano de 2021 foi negativo em R$ 87,2 milhões contra um resultado ne-
gativo de R$ 103,3 milhões em 2020. Essa variação positiva (R$ 16,1 milhões), deve-se principalmente ao maior rendimento de apli-
cações financeiras, resultado de uma posição de caixa médio maior ao longo do ano, em consequência do IPO realizado em 2021.
7.6. Resultado líquido. Impactado pelo efeito não caixa da variação cambial relacionado a dívida em dólar com o BNDES nas 
despesas financeiras em 2021, a Companhia registrou resultado líquido negativo de R$ 47,4 milhões em 2021, comparáveis 
com o resultado líquido negativo de R$ 22,8 milhões em 2020.
8. ENDIVIDAMENTO
Endividamento (em RS milhões, exceto %) 2021 2020 A Ano
Dívida Bruta (inclui arrendamento) 1.260,6 804,4 56,7%
Curto Prazo 163,9 130,2 25,3%
Longo Prazo 1.096,8 674,2 62,7%
% Curto Prazo 13% 16% -3,2 p.p.
% Longo Prazo 87% 34% 3,2 p.p.

Caixa e equivalentes (*) (562,0) (197,3)
Dívida Líquida (inclui arrendamento) 698,6 607,1 15,1%
Arrendamentos de Curto e Longo prazo 193,1 131,3 47,1%

Dívida Líquida Bancária 505,5 475,8 6,2%
EBITDA Ajustado últimos 12 meses 193,6 160,5 20,6%
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado 3,61 3,78 -4,6%
Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado 2,61 2,97 -11,9%
A Companhia encerrou o ano de 2021 com dívida bruta, incluindo arrendamentos, de R$ 1.260,6 milhões, aumento de R$ 456,2 
milhões em relação ao ano de 2020, principalmente devido à terceira emissão de debêntures, visando o aumento de Capex para 
expansão das atividades. A posição final de caixa do ano de 2021 foi de R$ 562,0 milhões, aumento de R$ 197,3 milhões em 
relação ao final de 2020. A dívida líquida (incluindo arrendamentos) em dez/2021 atingiu R$ 698,6 milhões, aumento de R$ 91,8 
milhões em relação ao ano anterior. O índice de alavancagem (dívida líquida/EBITDA Ajustado) do final do período foi de 3,61x, 
uma queda de 0,17x em relação ao índice do final de 2020. Excluindo o efeito do arrendamento, o índice de alavancagem con-
siderando apenas as dívidas bancárias (dívida líquida bancária/EBITDA ajustado) do final do período foi de 2,61x, uma redução 
de 0,36x em relação ao índice final de 2020.
8.1. Análise da Dívida Bancária Bruta

Dívida Bruta Bancária Total: R$ 1.067,5 milhões

BNDES: R$ 278,2 milhões com vencimentos até 2031, custo de USD +3,5%

Debêntures: R$ 657,7 milhões com 1 ano de carência e vencimentos até 
2025, custo de CDI + 5,5%

Outras dívidas Bancárias: R$ 131,6 milhões com vencimentos até 2025, 
custo médio de CDI + 3,9%

A OceanPact possui R$ 278,2 milhões (26%) de seu endividamento bancário em dólar com o BNDES/FMM com vencimento de 
longo prazo até 2031. A despeito da variação contábil do estoque da dívida associada a variação cambial, a Companhia busca se 
manter neutra no seu fluxo de caixa ao equilibrar receitas e desembolsos em dólar (receita vs opex, Capex e serviço da dívida). 
Enquanto o custo médio das dívidas em dólar é de USD+3,5% a.a., os empréstimos em reais, em sua maioria, têm um custo 
entre CDI+5,5% a.a. para debêntures e CDI+3,9% a.a. para as CCBs.

Sexta-feira, 25/03/2022
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9. INVESTIMENTOS
No ano de 2021, a Companhia investiu R$ 778,3 milhões, aumento de 334% em relação ao valor do ano anterior. Aquisição 
de Equipamentos: R$ 180,1 milhões (23%), contemplando aquisição de equipamentos de Oil Spill Offshore (Current Buster), 
equipamentos de levantamento de dados oceanográficos, investimentos em inovação, sistema LARS e, principalmente, 
ROVs. Aquisição de Embarcações: R$ 304,5 milhões (39%), referente à compra das Embarcações Larissa (RSV), Parcel do 
Bandolim (RSV), Barcaça Pedra do Sal, Ilha de Santana (PSV), Ilha das Flechas (OSRV) e embarcações da UP (UP Coral 
(RSV), UP Pearl (RSV), UP Opal (OTSV) e demais embarcações). Upgrades de Embarcações: R$ 225,4 milhões (29%), 
referente ao Capex para preparar as embarcações, Rochedo de São Paulo (AHTS-TO), Rochedo de São Pedro (AHTS-TO), 
Austral Abrolhos (MPSV), Ilha das Flechas (OSRV), Ilha de Santana (PSV), Ocean Stalwart (RV), Parcel dos Meros (RSV), 
Ilha de Cabo Frio (PSV), Parcel do Bandolim (RSV), Macaé (OSRV) e Larissa (RSV) para contratos com clientes. Docagens: 
R$ 68,4 milhões (9%) referente à docagem de 11 embarcações.

10. RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES
Com o intuito de atender à instrução CVM nº 381/2003, comunicamos que a DELOITTE TOUCHE TOHMATSU foi contra-
tada pela OceanPact Serviços Marítimos S.A para a prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames 
das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas referentes ao exercício de 2021. Em conformidade 
com as normas brasileiras de preservação da independência do auditor externo, não foram contratados pela OceanPact 
Serviços Marítimos S.A quaisquer outros serviços de consultoria da empresa que prestou o serviço de auditoria externa de 
seus resultados.
11. SUSTENTABILIDADE
A OceanPact tem como objetivo fazer com que a sustentabilidade seja cada vez mais transversal em nosso negócio e 
contribuir para promover cada vez mais pessoas conscientes dos seus papéis. Para alcançar esse cenário, nosso trabalho 
é baseado em três tópicos fundamentais: transparência, equidade e responsabilidade corporativa. Eles sustentam nossa 
governança e estão apresentados no nosso Código de Ética e Conduta. Com o objetivo de impulsionar a agenda ESG e 
trabalhar de forma estruturada, a OceanPact revisitou sua estratégia de sustentabilidade em 2021 à luz dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela ONU, a partir das temáticas ambientais, sociais e de governança, Com 
isso, o que desejamos é promover a relação da sociedade com o mar de forma saudável, sustentável e equilibrada. Seja 
através das nossas operações ou das iniciativas que apoiamos e/ou promovemos. 

A partir da análise da sua cadeia de valor e da elaboração de um diagnóstico conside-
rando a gestão do tema internamente e o contexto comercial em que a empresa está 
inserida, a OceanPact selecionou 5 ODS prioritários, entendendo que dessa forma 
conseguimos ampliar nossos impactos positivos e minimizar os negativos decorrentes 
de nossas operações. 

O Objetivo 14 - Vida na Água – é o principal da nossa estratégia: Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, 
dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Além desse, queremos: - Promover o desenvol-
vimento sustentável de forma acessível e responsável para todos os públicos com os quais nos relacionamos; - Impactar 
positivamente indicadores de crescimento econômico e empregabilidade de forma sustentável através do nosso negócio; 
- Contribuir com a promoção da igualdade de gênero e do empoderamento feminino; - Agir para combater os avanços das 
mudanças climáticas e seus impactos. A partir dessa estratégia, a gestão da sustentabilidade corporativa da OceanPact é 
orientada em duas frentes de atuação: negócios e investimento social privado (ISP)3.
No pilar negócio, são priorizados processos e aspectos das operações, levando em conta produtos e serviços entregues 
pela nossa execução. Já em ISP, são as diretrizes para seleção de projetos patrocinados que potencializam a nossa atuação 
e ampliam os impactos positivos que geramos na sociedade.
NEGÓCIOS. • Processos eficientes; • Promoção da justiça 
e equidade para os públicos de relacionamento; • Opera-
ções de menor impacto ambiental com uso de tecnologia 
e inovação.

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO. • Geração de renda em lo-
cais de operação da companhia; • Gestão ambiental, educação am-
biental, projetos de cultura e ciência, preservação da vida marinha e 
conservação dos oceanos.

11.1. NEGÓCIOS. A partir da revisão da nossa estratégia de sustentabilidade, inauguramos um GT de Sustentabilidade, 
grupo de trabalho formado pela liderança da companhia para a promoção do desenvolvimento sustentável. Com base nas 
diretrizes temáticas construídas a partir dos ODS, o trabalho prioritário do GT ao longo do ano foi mapear indicadores que 
fizessem sentido para a empresa. Na construção dessa matriz de indicadores, foram considerados índices relevantes para o 
negócio, dados levantados a partir de uma análise de mercado e os princípios do Pacto Global. Como resultado da atuação 
do GT ao longo do período, foi elaborado um diagnóstico profundo que revela o grau de maturidade da empresa em gestão 
de sustentabilidade e gera insumos para a construção de um plano de ação e metas consistentes. Isso mostra que estamos 
empenhados em olhar para nossa operação de forma séria e responsável.
SAÚDE E SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA. A qualidade de vida dos colaborares e a promoção de um ambiente de 
trabalho saudável é umas das prioridades da nossa gestão. Por isso, buscamos trazer programas que incentivem a saúde e 
o bem-estar para a nossa rotina. Nesses anos de pandemia, intensificamos nossos cuidados e buscamos proporcionar um 
ambiente cada vez mais acolhedor. Parte disso é o PAUSA – Programa de Ação Unificada pela Saúde - uma iniciativa interna 
executada pela área de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS). Em 2021, o Programa realizou 1.920 ativa-
ções alcançando centenas de colaboradores em suas atividades. Visando atingir um número ainda maior de colaboradores, 
foi realizada a migração da oferta de atividades para uma plataforma digital, web e mobile. Nela foram ofertadas diversas 
modalidades como alongamento, fortalecimento estrutural, exercícios respiratórios, yoga, entre outros. Tudo isso acessível 
24 horas por dia. Outra novidade do período foi a realização de um projeto piloto, desenvolvido em conjunto com a área de 
Recursos Humanos (RH), com orientações práticas para que sejam realizadas pausas produtivas no local de trabalho. É o 
Programa de Aptidão Física e Pró Atividade nas Bases Portuárias. Coordenado como parte do Programa PAUSA, essa é 
uma ação de gestão de saúde ocupacional e prontidão para todas as bases portuárias do Grupo OceanPact, introduzindo a 
rotina de Ativações e Pausas Ativas conscientes durante os plantões para maior vitalidade, senso de prontidão e capacidade 
em reagir as emergências com saúde e segurança. A segurança dos nossos colaboradores é a prioridade máxima da nossa 
operação. Por isso, nosso mapeamento e análise de risco considera primordial a prevenção de acidentes e a constante 
manutenção dos processos de segurança. Isso se dá por meio de atualizações profissionais periódicas, treinamentos de 
equipes e investimento em pesquisa, tecnologia e inovação. Além disso, estamos atentos a normas e orientações que apri-
morem nossa conduta de segurança. Por isso, em 2021 Migramos da OHSAS 18001 para ISO 45001, que recomenda um 
processo preventivo através do mapeamento prévio de perigos e riscos operacionais e sugere que eles sejam avaliados e 
corrigidos antes de causarem acidentes. Dessa forma, mantemos vivo o compromisso com o nosso principal ativo: a vida!
ANTICORRUPÇÃO. A OceanPact atua em cumprimento à legislação brasileira e internacional e tem especial atenção às 
leis antissuborno e anticorrupção. Nosso posicionamento inegociável sobre o assunto está detalhado na nossa Política An-
ticorrupção e Antissuborno presente na Cartilha de Compliance. Somos uma das companhias pioneiras no Brasil a receber 
a certificação ISO 37001, que trata justamente de contribuir com organizações na identificação de práticas de corrupção e 
fomentar uma cultura de repúdio ao suborno. Ela especifica os requisitos da implementação bem-sucedida de um sistema 
de gestão anticorrupção. Na prática, a certificação garante credibilidade e confiabilidade da OceanPact perante autoridades 
competentes, investidores e público em geral. Além da adoção de condutas, a companhia tem investido em constantes 
treinamentos (em 2021 foram 1.830 colaboradores treinados, sendo 145 treinados em riscos específicos) e ações de co-
municação que fortalecem seu posicionamento sobre os temas. Nessas comunicações sempre reforçamos o canal de 
denúncia, criado em 2018 de forma externa, independente e disponível 24 horas por dia em três idiomas (português, inglês 
e espanhol), para que todos tenham voz e possam ajudar no combate a práticas ilegais que não dialogam com a cultura da 
empresa. Como parte da estratégia de comunicação para divulgação do canal de denúncias, foram fixados adesivos em 
embarcações e bases. 
GESTÃO AMBIENTAL. A gestão ambiental está em nosso DNA. Por essa razão, acompanhamos periodicamente indicado-
res ambientais, como resíduos sólidos, inventários de Gases de Efeito Estufa e recursos hídricos, e temos inúmeras frentes 
para a gestão desses dados, visando minimizar e/ou zerar os impactos negativos na nossa operação. Essa gestão é feita 
através de sistemas com inputs periódicos e acompanhados rigorosamente. A OceanPact possui diversas chancelas e cer-
tificações que atestam sua atuação de forma ambientalmente responsável. Algumas delas são a ISO 9001, que apresenta 
requisitos para aprimoramento de processos de forma que visem mais segurança e confiança para as empresas; ISO 14001, 
que contribui na identificação e gestão dos riscos ambientais; e ISM Code, código internacional que orienta a gestão para a 
operação segura de navios e para a prevenção de poluição. A empresa conta também com um sistema de gestão integrado. 
Além disso, nosso escritório é classificado como ecofriendly, localizado em edifício com Certificado Leed Gold4. A coleta 
seletiva está presente em toda a operação da companhia. Desde escritórios, passando por suas bases, até as embarcações. 
Em 2021, foram coletadas 768,93 toneladas de resíduos, dos quais 76,69% foram reciclados. Nosso inventário de gases 
de efeito estufa engloba nossas instalações, incluindo escritórios, embarcações e bases portuárias. Em 2021 a OceanPact 
teve seu relatório de emissões auditado por uma terceira parte, tornando nosso processo mais refinado e eficiente. Além 
disso, identificamos diversas oportunidades de novos negócios associadas ao contexto da transição energética e queremos 
exercer um papel de protagonismo nesse cenário. Nosso objetivo é participar ativamente desse processo, tanto na redução 
das emissões de CO2 das atividades, como na busca de alternativas de reduções ainda maiores com mudanças estruturais, 
e até mesmo na captura de carbono com projetos “carbono negativo” no mar que ajudem a fechar essa equação. Vemos 
oportunidades não só na redução das emissões de nossas próprias operações, mas também, e principalmente, no desen-
volvimento de soluções inovadoras de descarbonização de diversos setores da economia. 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. A redução de emissões de gases é umas das frentes trabalhadas pela nossa área de tecno-
logia e inovação, uma vez que muitas das soluções necessárias ainda não existem, ou ainda não se encontram em um nível 
de maturidade adequado para uso em larga escala. Por isso, investimos fortemente em pesquisa e desenvolvimento, a fim 
de encontrar soluções como o desenvolvimento de combustíveis alternativos para a propulsão de embarcações, ferramen-
tas que promovam a eficiência energética e a redução da demanda por combustíveis fósseis, a eletrificação da frota e de 
instalações marítimas, a otimização de rotas de tráfego marítimo, soluções baseadas na natureza através da preservação 
e replantio de manguezais, algicultura (cultura de algas), entre outras oportunidades. No ano de 2021 foi realizado um pro-
jeto piloto de telemetria da embarcação Macaé, em que um dos objetivos foi detectar o consumo de combustível acima da 
normalidade, indicando necessidade de troca de componentes antes do período programado, além de dar visibilidade sobre 
motores operando com baixa carga, que poderiam ser desligados. Esse mesmo sistema será capaz de embasar a decisão 
de postergar manutenções programadas, reduzindo o consumo de peças e outros insumos, como óleo lubrificante. A ideia 
é estender o projeto a outras embarcações da frota em 2022. Além disso, estamos realizando junto aos nossos clientes, 
testes de aplicação de revestimentos especiais nos cascos de 2 embarcações da frota com o intuito de avaliar redução 
de incrustações, consequentemente de diminuindo o intervalo entre novas aplicações e o consumo de combustível pelas 
embarcações. O estudo tem duração de 5 anos. O projeto CRONOS é outra grande iniciativa da OceanPact que, através 
da tecnologia, dá visibilidade à área de inovação. Ele integra dados meteoceanográficos de diferentes fontes para contribuir 
com a redução do tempo entre a detecção de um incidente e uma resposta eficaz. Em 2021 ele avançou. Foram instalados 
3 radares de alta frequência que permitem medir correntes superficiais até uma distância de 300 km da costa. Além disso, o 
CRONOS recebe, diariamente, uma série de dados de satélites com informações sobre o mar, como a temperatura, vento 
e concentração de clorofila A na superfície.  Por fim, são gerados modelos numéricos de previsão oceânica com informa-
ções sobre corrente, onda e vento que se juntam às demais informações, ajudando no planejamento de uma operação de 
contenção de um vazamento de óleo ou mesmo uma ação de busca e resgate no oceano. Por fim, estas informações inte-
gradas permitem a criação de janelas operacionais específicas por cada tipo de atividade, aumentando a segurança tanto 
do homem como do meio ambiente.   
11.2. INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO. Nossos impactos positivos podem ser percebidos em algumas ações que reali-
zamos, como o Projeto Guanabara Verde, projeto de replantio de mangue em andamento que abrange uma área de 12 hec-
tares na Baía de Guanabara; diversas iniciativas em parceria com o Instituto Mar Urbano (IMU), como a criação do Espaço 
Azul, um quiosque na Orla de Copacabana para promover a educação ambiental da sociedade; e a entrada da OceanPact 
no Blue Keepers, uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global que visa combater a poluição do plástico em rios e oceanos.
GUANABARA VERDE. O Projeto Guanabara Verde, realizado pela ONG Guardiões do Mar, é financiado pela OceanPact. 
Ele prevê a recuperação de mais de 12 hectares de manguezais com o plantio de 30 mil mudas na Área de Proteção Ambien-
tal - APA de Guapimirim. O primeiro plantio simbólico foi em 26 de julho de 2021, quando é celebrado o Dia Mundial de Prote-
ção aos Manguezais, pelas mãos da Nina Gomes, de apenas 4 anos. Ela é embaixadora ambiental da OceanPact e é a mais 
jovem Agente Verde da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). A APA de Guapimirim está localizada na Baía 
de Guanabara, que tem uma das maiores concentrações de microplástico no mundo, segundo pesquisa do Departamento 
de Biologia Marinha da UFRJ. A área protegida abrange parte dos municípios de Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo. 
Aproximadamente 400 famílias da região vivem da pesca. Por isso, os impactos positivos para a biodiversidade contribuem 
para a melhora dos indicadores sociais locais com o fomento da economia pela atividade pesqueira. Com duração prevista 
para 37 meses, o projeto Guanabara Verde promove ações de educação ambiental para multiplicação de conceitos e boas 
práticas sobre a cultura oceânica e a conservação de ecossistemas costeiros. Até dezembro de 2021, já foram plantadas 
10.000 mudas de três espécies de mangue. 
INSTITUTO MAR URBANO (IMU). O Instituto Mar Urbano é uma ONG que está comprometida com a geração de conheci-
mento sobre o ambiente marinho. É umas das organizações patrocinadas pela OceanPact desde 2014 para contribuir com 
a conscientização e preservação ambiental. Ao longo de 2021 inúmeros projetos foram realizados com esse objetivo. Um 
dos principais foi a inauguração do Espaço Azul: um quiosque em Copacabana, no coração do Rio de Janeiro, dedicado 
a chamar a atenção para as consequências da poluição ambiental nos oceanos. O local promove educação ambiental de 
forma interativa e envolvente através de exposições, pesquisas científicas e ações de sensibilização e transformação, como 
limpeza de praias. O projeto está alinhado à proposta da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, 
mais conhecida como a Década do Oceano, iniciativa da ONU. Na inauguração do espaço, em agosto de 2021, foi apre-
sentada ao público a exposição fotográfica “SUBPERFÍCIE - A baía em três tempos”, com fotos de Ricardo Gomes, Diretor 

3 Investimento Social Privado (ISP) é o conceito criado para o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, 
ambientais, culturais e/ou científicos de interesse público.
4  Leed é uma sigla em inglês para Leadership in Energy and Environmental Design, criada pelo United States Green Building Council (USGBC). A certificação pode ser 
emitida em 4 categorias: certified, silver, gold e platinum. 

do IMU, e de Custódio Coimbra, fotojornalista com 36 anos de experiência. O objetivo era promover reflexões sobre os 
impactos do nosso estilo de vida sobre a biodiversidade marinha, uma discussão necessária tendo em vista que a poluição é 
responsável por cerca de 12,6 milhões de mortes no mundo por ano, segundo dados da ONU. Outra iniciativa realizada pelo 
IMU foi o lançamento do gibi com história em quadrinhos “Mariana e a Redescoberta da Baía de Guanabara”. Lançado em 
outubro de 2021 em comemoração ao Dia das Crianças e ao Dia do Professor e Educador Ambiental, o enredo é baseado 
na história real de Mariana, moradora de São Gonçalo que aos 5 anos, assustada com a quantidade de lixo que via nas 
praias, organizou junto com seus pais uma ação de limpeza da orla, dando origem ao projeto “Viva Mariana”, que promove 
a preservação de mares e oceanos. Ações como limpezas de praias, produção de documentários, vídeos e outros materiais 
audiovisuais também foram desenvolvidos pelo IMU ao longo do período.
BLUE KEEPERS. Para fomentar ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade, em 2021 a OceanPact ingressou no 
Blue Keepers, uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global que visa combater a poluição do plástico em rios e oceanos, de 
forma sistêmica e duradoura. O Programa está pautado na mobilização de empresas de diferentes setores, governos e so-
ciedade civil que se articulam para identificar as causas da poluição e propor iniciativas científicas e inovadoras para reduzir 
de forma permanente o vazamento de resíduos plásticos para o ambiente. O Programa possui 5 fases de implementação. 
A primeira delas é um mapeamento das fontes de poluição plástica. As fases seguintes são os desdobramentos tático e 
operacional do planejamento que corroboram para a alcance do objetivo macro do Programa. A OceanPact atua no Comitê 
Gestor, que possui caráter deliberativo e tem a função de direcionar as ações; e na Comissão Técnico-Científica, apoiando 
de forma propositiva o desenvolvimento de iniciativas a partir de análises técnicas e estudos com embasamento científico. 
Com isso, a OceanPact dá mais um passo no fortalecimento da sua causa sustentável e reforça seu posicionamento como 
uma empresa engajada e atuante junto aos desafios da agenda ESG. Embora tudo o que temos feito nos orgulhe, temos 
consciência de que estamos apenas no começo dessa caminhada. Estamos cientes dos desafios que temos pela frente, 
mas também comprometidos com os indicadores que queremos impactar. Como já dito anteriormente, estamos empenha-
dos em sermos protagonistas na transformação para o mundo que queremos. 
12. RECURSOS HUMANOS
Encerramos o ano de 2021 com 2.265 colaboradores ativos, um crescimento de 36,1% em relação ao ano de 2020. Desse 
total de colaboradores ativos, 397 são mulheres (17,5%) e 1.868 são homens (82,5%). 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS NOSSOS COLABORADORES
CENTRO-OESTE 10

GOIAS 10
NORDESTE 46

BAHIA 19
CEARA 12
MARANHÃO 15

SUDESTE 2179
ESPIRITO SANTO 24
MINAS GERAIS 54
RIO DE JANEIRO 1933
SÃO PAULO 168

SUL 30
PARANÁ 1
SANTA CATARINA 29

NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE
Média Admissões 87 
Média Demissões 50

* Admissões Fev/21 – 70 admissões - Início do projeto Vale Ferrovia (OceanPact Serviços) ** Demissões Jun/21 – 30 des-
ligamentos – Término de contrato (Servmar) *** Demissões Set/21 – 83 desligamentos - Término de contrato (Servmar)   
Admissões Set/21 – 52 admissões – Início da área de Operações Submarinas (OceanPact Serviços)
DIVERSIDADE E INCLUSÃO. O fomento à diversidade e à inclusão (D&I) no ambiente corporativo é uma agenda urgente 
para reduzir os efeitos da desigualdade social. Por isso, queremos somar esforços e nos envolver cada vez nessa agenda. 
Em nosso Código de Ética e Conduta há recomendações para a promoção de colaboradores de forma igualitária no que diz 
respeito a gênero, cor, raça, religião, idade, limitação e/ou deficiências físicas, orientações sexuais, nacionalidade, opinião 
política e afiliação sindical. No entanto, sabemos que apenas diretrizes não mudam o cenário. Por isso, mais uma vez, 
queremos avançar com práticas cada vez mais responsáveis. Parte disso é a nossa jornada de inclusão de grupos minori-
tários na companhia, como a promoção de mulheres em cargos de liderança. A nossa área administrativa, por exemplo, é 
66% composta por mulheres. Do quadro total de colaboradores da empresa, 20% são mulheres e 12% ocupam cargos de 
liderança5. Comparado com 2020, avançamos 18% nesse cenário, uma vez que contávamos com 44 mulheres líderes em 
2020 e em 2021 elas totalizaram 52 pessoas. Tudo isso está sendo considerado no Programa de Diversidade e Inclusão da 
OceanPact, que conta com um plano de metas para avançar na representatividade feminina na empresa, especialmente em 
cargos de liderança da companhia. Parte dessas metas é a ampliação das licenças maternidade e paternidade. Já existem 
estudos em andamento para viabilizar o benefício em 2022. Possuímos outros grupos minoritários no nosso time e estamos 
trabalhando para ampliar sua representatividade. No que diz respeito a Pessoas com Deficiência (PcDs), por exemplo, 
contávamos com 17 de colaboradores em 2020 e hoje já somam 38. Em relação aos colaboradores declarados negros, em 
2020 tínhamos um total de 208, sendo aproximadamente 7% desses em cargos de liderança (15 colaboradores). Em 2021 
temos um total de 220, sendo 10% desses em cargos de liderança (21 colaboradores). Muitas iniciativas foram realizadas 
ao longo de 2021 para ampliar as discussões sobre D&I, como uma campanha de comunicação para os profissionais PcDs. 
Para sensibilizar ainda mais o público interno, realizamos uma palestra com Lars Grael, velejador olímpico brasileiro que, 
em setembro de 1998, sofreu um grave acidente e teve sua perna direita mutilada. Na ocasião, ele falou sobre os desafios 
enfrentados pelas pessoas com deficiência na sociedade brasileira e sobre superação.  Além disso, o RH também realizou 
eventos com os profissionais PcDs, encontros sobre Diversidade e Inclusão com as lideranças, desenvolveu o Programa 
de Desenvolvimento com Liderança Feminina e realizou campanhas de comunicação interna para falar sobre o público 
LGBTQIAP+. Queremos que nosso quadro de colaboradores reflita o cenário social nacional. E não só isso, que tenhamos 
um ambiente acolhedor e inclusivo, onde cada um tenha a liberdade de ser quem é, sem julgamentos ou discriminação. Re-
conhecemos que ainda há um longo caminho a se percorrer para que esse cenário se estabeleça, mas estamos empenha-
dos em melhorar nossa performance e, com isso, impactar mais pessoas para um mundo mais humanizado. A OceanPact 
conta atualmente com 22 jovens aprendizes ativos no seu quadro total de colaboradores, sendo 3 deles PcDs. Em 2021, 
o Programa havia contado com 15 profissionais ingressando no mercado de trabalho, dos quais 5 foram incorporados ao 
quadro permanente de colaboradores. Desde o início do programa, em 2015, 10 ex-jovens aprendizes ainda estão efetivos 
e ocupam cargos na OceanPact.
PRINCIPAIS IMPACTOS ADMINISTRATIVOS DA COVID-19 SOBRE NOSSOS COLABORADORES. Desde que a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o surto de COVID-19 causado pelo coronavírus Sars-Cov-2 configura uma 
pandemia, a Companhia vem unindo esforços para planejar e implementar ações de combate à COVID-19, com investimen-
tos realizados até esta data. As principais ações adotadas em 2020 e mantidas em 2021 pela Companhia e suas investidas 
foram: •  manutenção do Comitê de Crise COVID-19 com reuniões diárias; • estabelecimento de rigorosos protocolos para 
trabalho nas embarcações, bases portuárias, estaleiros, e escritórios, bem como para os pré-embarques, pós-embarque e 
deslocamentos; • compras e disponibilização de equipamentos de proteção individual específicos, itens de higienização e 
equipamentos clínicos para os colaboradores em suas atividades, bem como nos casos de isolamento (disponibilização de 
álcool gel, distribuição de máscaras de proteção e medição de temperatura dos empregados); • criação do “Projeto Granja 
Comary”, com seis pousadas dedicadas para realização de quarentena pré-embarque das tripulações, incluindo distribui-
ção de kits de higiene, alimentação e limpeza, e acompanhamentos clínico e nutricional diários; • realização de testes para 
controle de COVID-19 (PCR, sorológico, rápidos e antígeno) em colaboradores, fornecedores e parceiros; • ampliação do 
período de embarque, aumentando a segurança da tripulação; • disponibilidade de médico dedicado para atendimentos e 
orientações específicas de COVID-19 para colaboradores; • monitoramento da saúde dos colaboradores com instalação de 
Sala de Situação COVID-19, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e disponibilização de Painel de Controle para o Comitê de 
Crise e Diretorias; • intensificação da comunicação com colaboradores para compartilhamento de informações qualificadas 
e orientações, a partir de distribuição de comunicados, cartilhas, vídeos e webinários; • implementação da Central de Saúde, 
para apoio clínico e emocional 24 horas por dia, 7 dias na semana, para colaboradores e dependentes; • implementação de 
Programa de Ação Unificada pela Saúde (P.A.U.S.A.), com profissionais de saúde, realizando aulas remotas de atividades 
físicas e de atenção plena, 3 vezes por dia; e • realização de rodas de conversa para gestão de clima dos colaboradores. A 
Companhia manteve em 2021 o regime remoto de trabalho para os colaboradores em funções administrativas. 
ANEXO I – Reconciliação do EBITDA
Reconciliação Lucro Líquido x EBITDA (em R$ milhões, exceto %) 2021 2020 2019
EBITDA Ajustado 193,6 160,5 103,6
Ajuste de EBITDA (2,4) (9,3) -
EBITDA 191,1 151,1 103,6
Depreciação e Amortização (160,0) (80,1) (62,9)
Variação Cambial (17,2) (62,5) (9,4)
Resultado financeiro (70,0) (40,8) (18,6)
Tributos sobre o lucro 8,8 9,5 (3,1)

Resultado Líquido (47,4) (22,8) 9,6
(1) Ajuste no valor de R$ 9,3 milhões em 2020 referente a contabilização da despesa não caixa da outorga de ações para os 
executivos. (2) Ajuste no valor de R$ 2,4 milhões referente a baixa do ágio da investida Servmar registrado na controladora 
(R$ 4,6M), parcialmente compensado pelo ajuste da compra vantajosa apurada sobre a aquisição do Grupo UP (R$ 2,2M)
ANEXO II – Abertura dos Resultados por Segmento
Resultado por Segmeto 
(em R$ milhões, exceto %)

Embarcações Serviços Eliminações
2021 2020 % Var 2021 2020 % Var 2021 2020 % Var 2021 2020 % Var

Receita líquida 547,5 389,6 40,5% 339,4 253,0 34% (4,7) - 100% 882,2 642,6 37,3%
Custo dos serviços (460,2) (297,4) 54,8% (269,7) (220,0) 23% 4,7 - 100% (725,3) (517,4) 40,2%
Lucro Bruto 87,2 92,2 -5,4% 69,7 33,0 111% - - 0% 156,9 125,2 25,4%
Margem Bruta 15,9% 23,7% 20,5% 13,0% 0,0% 0,0% 17,8% 19,5%

Despesas gerais e 
administrativas (71,3) (47,8) 49,2% (39,1) (30,0) 30% - - 0% (110,4) (77,8) 41,8%
Outras receitas e
 despesas operacionais (20,3) 4,8 -519,2% (0,6) 14,9 -104% - - 0% (20,9) 19,7 -206,0%
Equivalência patrimonial - - NA 5,5 4,0 38% - - 0% 5,5 4,0 38,2%
EBIT (4,4) 49,3 -108,9% 35,5 21,8 63% - - 0% 31,1 71,1 -56,2%
Depreciação 122,0 48,7 150,3% 38,0 31,3 21% - - 0% 160,0 80,1 99,8%
EBITDA 117,6 98,0 20,1% 73,5 53,1 38% - - 0% 191,1 151,1 26,5%
Margem EBITDA 21,5% 25,2% 21,7% 21,0% 0,0% 0,0% 21,7% 23,5%

Ajuste de EBITDA (2,2) 5,6 4,6 3,7 - - 2,4 9,3
EBITDA Ajustado 115,4 103,6 11,4% 78,1 56,8 38% - - 0% 193,6 160,5 20,6%
Margem EBITDA  Ajustada 21,1% 26,6% 23,0% 22,5% 0,0% 0,0% 21,9% 25,0%

5 Cargos de liderança são cargos que possuem sob sua responsabilidade a gestão de uma equipe de pessoas, com subordinação hierárquica ou funcional. Ex.: Líderes, 
Supervisores, Coordenadores, Gerentes, Diretores, Comandantes, Chefes de Máquinas e Imediatos

Sexta-feira, 25/03/2022
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais - R$)

Notas Controladora Consolidado
Ativo explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 376.753 91.533 491.332 166.539
Títulos e valores mobiliários 6 49.471 - 49.471 -
Clientes 7 132.497 68.435 202.364 108.872
Estoques 8 3.619 4.500 5.776 5.308
Dividendos a receber 14 2.151 2.050 1.421 1.226
Tributos a recuperar 9 19.997 6.039 48.346 20.329
Outros valores a receber 12 25.777 19.996 25.711 30.445
Total do ativo circulante 610.265 192.553 824.421 332.719
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 6 12.726 22.274 21.241 30.771
Tributos a recuperar 9 335 335 4.597 335
Depósitos judiciais 10 5.426 365 6.842 1.122
Tributos diferidos 11 46.890 20.403 142.016 65.335
Outros valores a receber 12 6.518 2.237 16.773 6.733
Empréstimos a partes relacionadas 25 39.114 35.314 - -
Investimentos 13.1 896.419 250.088 5.727 5.252
Direito de uso 15 109.056 63.016 184.868 124.147
Imobilizado 16 298.715 182.474 1.261.833 546.444
Intangível 17 1.899 1.099 16.822 10.673
Total do ativo não circulante 1.417.098 577.605 1.660.719 790.812
Total do ativo 2.027.363 770.158 2.485.140 1.123.531

Notas Controladora Consolidado
Passivo explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Obrigações com pessoal 18 32.932 30.038 57.850 43.528
Fornecedores 19 51.464 32.644 114.153 51.816
Empréstimos e financiamentos 20.1 21.891 30.100 49.150 67.257
Debêntures a pagar 20.2 73.348 28.671 73.348 28.671
Credores por financiamento 20.3 2.529 - 2.529 -
Passivo de arrendamento 21 58.809 18.424 41.379 34.288
Tributos a recolher 22 14.812 11.464 25.191 18.198
Outras obrigações 23 2.217 2.342 10.982 14.638
Total do passivo circulante 258.002 153.683 374.582 258.396
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 20.1 105.542 77.744 360.666 349.376
Debêntures a pagar 20.2 584.343 227.785 584.343 227.785
Credores por financiamento 20.3 11.396 - 11.396 -
Passivo de arrendamento 21 70.678 53.940 151.755 97.020
Empréstimos de partes relacionadas 25 72.443 72.443 - -
Tributos a recolher 22 19.104 24.188 24.238 29.868
Tributos diferidos 11 - - 762 712
Provisão para perda em investimentos 13.1 2.452 605 37 -
Outras obrigações 23 4.986 1.624 51.240 1.822
Provisão para riscos 24 432 25 28.136 431
Total do passivo não circulante 871.376 458.354 1.212.573 707.014
Patrimônio líquido
Capital social 26.1 803.663 42.999 803.663 42.999
Ações em tesouraria (2.864) (2.864) (2.864) (2.864)
Reservas de capital 26.2 83.589 83.589 83.589 83.589
Prejuízos acumulados 26.3 (49.836) (2.458) (49.836) (2.458)
Outros resultados abrangentes 26.6 63.433 36.855 63.433 36.855
Total do patrimônio líquido 897.985 158.121 897.985 158.121
Total do passivo e patrimônio líquido 2.027.363 770.158 2.485.140 1.123.531

As notas explicativas são parte integrante destas informações financeiras intermediárias.
Demonstrações do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação)
Notas Controladora Consolidado

explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 27 486.774 399.362 882.243 642.582
Custo dos serviços 29 (380.883) (302.968) (725.332) (517.428)
Lucro bruto 105.891 96.394 156.911 125.154
Despesas gerais e administrativas 29 (64.588) (49.057) (110.376) (77.817)
Equivalência patrimonial 13.1 (37.007) (39.040) 5.506 3.982
Provisão para perda no valor de recuperação de ativos 13.1 (4.637) - (4.637) -
Outras receitas e despesas operacionais 30 (12.239) 5.312 (16.284) 19.745
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro (12.580) 13.609 31.120 71.064
Receitas financeiras 31 39.170 10.356 83.660 56.772
Despesas financeiras 31 (79.964) (37.394) (170.908) (160.116)
Resultado financeiro (40.794) (27.038) (87.248) (103.344)
Prejuízo antes dos impostos (53.374) (13.429) (56.128) (32.280)
Tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente 32 - (18.621) (4.530) (23.210)
Imposto de renda e contribuição social diferido 32 5.996 9.240 13.280 32.680

5.996 (9.381) 8.750 9.470
Prejuízo do exercício (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Resultado básico por ação (R$) 26.5 (0,25) (0,18) (0,25) (0,18)
Resultado diluído por ação (R$) 26.5 (0,25) (0,18) (0,25) (0,18)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstrações do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o exercício findo em
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Controladora Consolidado
explicativas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Prejuízo do exercício (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Itens que serão reclassificados posteriormente
 para o resultado
Efeitos cambiais sobre conversão de investimento
 no exterior 26.6 26.578 25.724 26.578 25.724
Resultado abrangente do exercício (20.800) 2.914 (20.800) 2.914

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais - R$)

Demonstração do Valor Adicionado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais - R$)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais explicativas 2021 2020 2021 2020
Prejuízo do exercício (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 29 73.297 35.452 160.020 80.072
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado 32 (5.996) 9.381 (8.750) (9.470)
Resultado da equivalência patrimonial 13.1 37.007 39.040 (5.506) (3.982)
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas 31 48.391 20.634 89.717 94.800
Provisão para riscos - constituição 24 437 30 1.370 221
Provisão para riscos - reversão 24 (30) (1.361) (647) (1.525)
Ganho na venda de imobilizado 30 589 - (972) (11.883)
Ganho na compra vantajosa 13.2 (2.215) - (2.215) -
Despesa com concessão de ações a executivos 26.1 - 5.568 - 5.568
Perda na baixa de arrendamento - - 4.117 -
Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa 7 5.967 - 5.905 -
Baixa do ágio servmar 13.1 4.637 - 4.637 -
Outros ajustes ao lucro (1.452) 583 (458) 858
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Clientes 7 (70.029) 1.206 (85.987) 7.783
Estoque 8 (2.046) (4.500) (4.755) (4.578)
Tributos a recuperar 9 (14.160) 802 (17.126) (4.651)
Depósitos judiciais 10 (5.061) (781) (5.202) (860)
Outros valores a receber 12 (10.062) (9.641) 1.854 (15.149)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 18 2.894 11.799 2.684 11.846
Fornecedores 19 12.684 1.279 11.951 (2.281)
Tributos a recolher 22 (1.821) 10.790 1.346 18.755
Outras obrigações 23 4.536 (20.299) (29) (8.815)
Caixa gerado pelas operações 30.189 77.172 104.576 133.899
Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures 20 (49.025) (14.367) (57.490) (24.071)
Juros pagos - arrendamentos 21 (6.016) (3.080) (17.893) (5.438)
Irpj e csll pagos - (26) (1.317) (3.875)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais (24.852) 59.699 27.876 100.515
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital investidas 13.1 (648.302) (71.453) - -
Empréstimos concedidos às partes relacionadas 25 (3.800) (35.319) - -
Empréstimos liquidados pelas partes relacionadas 25 - 649 - -
Resgate em títulos e valores mobiliários 6 (39.923) (21.247) (39.941) (23.671)
Recebimento de dividendos 14 5.329 2.552 4.902 2.988
Aquisição de imobilizado 16 (147.618) (101.058) (735.206) (183.406)
Aquisição de intangível 17 (1.365) (806) (3.076) (2.243)
Aquisição de investimentos, líquido do caixa recebida 13.2 (5.937) - (2.669) 723
Caixa recebido na venda de imobilizado - - 2.870 26.771
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (841.616) (226.682) (773.120) (178.838)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão
 De oferta pública 20 743.950 - 743.950 -
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 25 540.628 374.863 540.795 411.444
Captação de empréstimos e financiamentos com partes relacionadas - 22.000 - -
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 20 (118.905) (140.254) (167.300) (198.151)
Pagamentos de arrendamentos 21 (13.985) (9.937) (39.597) (12.348)
Pagamentos de empréstimos a partes relacionadas 25 - (300) - (38)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - -
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 1.151.688 246.372 1.077.848 200.907
Variação cambial sobre caixa e equivalentes - - (7.811) (53)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 285.220 79.389 324.793 122.531
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 91.533 12.144 166.539 44.008
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas no exterior - - - -
Saldo final 376.753 91.533 491.332 166.539
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 285.220 79.389 324.793 122.531

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas Controladora Consolidado
explicativas 2021 2020 2021 2020

Receitas 539.164 453.662 992.650 743.943
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 27 543.589 449.150 992.873 724.515
Outras receitas 1.542 4.729 5.682 20.198
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – reversão / (constituição) 7 (5.967) (217) (5.905) (770)
Insumos adquiridos de terceiros (163.443) (146.454) (300.150) (241.688)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 29 (46.871) (46.200) (95.369) (83.894)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 29 (116.572) (100.254) (204.781) (157.794)
Valor adicionado bruto 375.721 307.208 692.500 502.255
Depreciação, amortização e exaustão 29 (73.297) (35.452) (160.020) (80.072)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 302.424 271.756 532.480 422.183
Valor adicionado recebido em transferência 2.163 (28.685) 89.166 60.753
Resultado de equivalência patrimonial (37.007) (39.041) 5.506 3.983
Receitas financeiras 31 39.170 10.356 83.660 56.770
Valor adicionado total a distribuir 304.587 243.071 621.646 482.936
Pessoal 29 166.328 135.231 333.882 234.333
– Remuneração direta 134.261 111.389 276.462 190.156
– Benefícios 23.280 17.584 39.779 32.279
– F.G.T.S. 8.787 6.258 17.641 11.898
Impostos, taxas e contribuições 47.558 57.992 97.293 70.077
– Federais 40.980 49.667 80.226 54.616
– Municipais 6.578 8.325 17.067 15.461
Remuneração de capitais de terceiros 138.079 72.658 237.849 201.336
– Juros 54.215 20.679 73.359 34.094
– Aluguéis 29 39.697 35.846 40.338 40.768
– Variação cambial 31 18.235 9.338 82.546 115.286
– Outras 25.932 6.795 41.606 11.188
Remuneração de capitais próprios (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
– Juros sobre o capital próprio - - - -
– Lucros retidos / prejuízo do período (47.378) (22.810) (47.378) (22.810)
Distribuição do valor adicionado 304.587 243.071 621.646 482.936

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2019 34.567 - 83.589 980 20.122 - 11.131 150.389
Incorporação reversa da
 Tinharé participações s.A. 26.1 8.432 (8.432) - - - - - -
Ações em tesouraria 26.1 - 5.568 - - - - - 5.568
Cisão da santa lúcia - - - - (750) - - (750)

8.432 (2.864) - - (750) - - 4.818
Prejuízo do exercício 26.3 - - - - - (22.810) - (22.810)
Outros resultados abrangentes
 Líquidos de impostos 26.6 - - - - - - 25.724 25.724
Resultado abrangente total do exercício - - - - - (22.810) 25.724 2.914
Absorção de prejuízos do exercício - - - (980) (19.372) 20.352 - -

- - - (980) (19.372) 20.352 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 42.999 (2.864) 83.589 - - (2.458) 36.855 158.121
Aumento de capital 26.1 800.000 - - - - - - 800.000
Gastos com emissão de ações 26.1 (39.336) - - - - - - (39.336)
Prejuízo do exercício 26.3 - - - - - (47.378) - (47.378)
Outros resultados abrangentes 26.6 - - - - - - 26.578 26.578
Resultado abrangente total do exercício - - - - - (47.378) 26.578 (20.800)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 803.663 (2.864) 83.589 - - (49.836) 63.433 897.985

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”, e, em conjunto com suas controladas, “Oce-
anPact”) é uma sociedade anônima de capital aberto que foi constituída em 21 de setembro de 2007, tem sede no Rio de Janeiro/
RJ. A OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços em ambiente marinho do Brasil, oferecendo serviços para estudo, 
proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos, principalmente no setor de óleo e gás, e em 
diversos outros setores da economia, como portuário, navegação, mineração, energia e telecomunicações. Com grandes inven-
tários de equipamentos de prevenção e combate a derramamentos no mar e de coleta de dados oceanográficos, a OceanPact 
possui atualmente uma frota de 34 embarcações (24 embarcações em 31 de dezembro de 2020), capaz de atender as mais diver-
sas demandas de seus clientes. Possui ainda uma importante base de resposta a emergência na América Latina, situada no Porto 
do Açu, norte do Rio de Janeiro. As operações da OceanPact são divididas em dois segmentos denominados (i) Embarcações, 
e (ii) Serviços. A OceanPact opera nesses dois segmentos nas suas três áreas de atuação, quais sejam: (i) Ambiental, que inclui 
serviços de proteção ambiental, levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e re-
mediação ambiental; (ii) Subsea, que inclui serviços de geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, suporte à construção 
e descomissionamento; e (iii) Logística e Engenharia, que inclui serviços de logística marítima, bases de apoio offshore, engenharia 
portuária e costeira, obras e dragagens, facilities e limpeza industrial. A Companhia e algumas de suas investidas estão sujeitas à 
regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e cumpre com os requerimentos operacionais aplicáveis. 1.1. 
Destaques do Exercício. O Balanço Patrimonial, os fluxos de caixa e o desempenho da OceanPact foram particularmente afetados 
pelos seguintes eventos e transações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021: • Oferta pública realizada em 12 de 
fevereiro de 2021 que contou com a distribuição primária de 71.748.879 novas ações, ao preço por ação de R$11,15 (em Reais), 
perfazendo o montante total de R$1.070.000. A nota explicativa nº 26 fornece maiores detalhes sobre a referida oferta pública. • No 
dia 01 de junho de 2021 a Companhia concluiu a operação de compra da UP Offshore, incluindo as empresas UP Offshore Apoio 
Marítimo, Sailing BR Serviços Marítimos e Agriex Agenciamento, Afretamentos e Apoio Marítimo, bem como a aquisição de 5 em-
barcações estrangeiras através de sua controlada OCP Netherland no escopo da mesma operação, adicionando assim 8 novas 
embarcações à frota da OceanPact. Maiores detalhes para a operação estão na nota explicativa nº 13.2. • Emissão da 3ª (terceira) 
oferta de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“3ª 
Emissão”), as quais foram objeto de oferta pública em regime misto de distribuição, no valor total de R$ 500.000. Maiores detalhes 
para a operação estão na nota explicativa nº 20.2. 1.2. Impacto COVID-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) decretou que o surto do coronavírus (COVID-19) configura uma epidemia em escala global. As principais ações 
tomadas pela OceanPact desde o início da pandemia e já informadas anteriormente, vêm sendo mantidas e atualizadas conforme 
a necessidade diante de cada momento da evolução da pandemia. A eficácia das ações implementadas permitiu à OceanPact a 
manutenção de suas atividades, apesar do cenário adverso. A Administração da OceanPact, com base no exercício de seu melhor 
julgamento, mantém o entendimento de não ser necessária a constituição de provisões contábeis proporcionadas por incertezas 
e riscos de perdas futuras relacionadas ao COVID-19 em suas operações. Os eventos e condições geradas pela disseminação 
do COVID-19 não geraram incertezas relacionadas a continuidade operacional da OceanPact, impairment de ativos não financei-
ros, realização dos tributos diferidos, de itens do ativo não circulante, imobilizado, estoques, intangível e contas a receber junto a 
terceiros/clientes. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As de-
monstrações financeiras consolidadas e individuais da Companhia (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e estão apre-
sentadas de acordo com os padrões internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards- “IFRS”), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), implementados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidencia-
das e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Companhia. A apresentação da Demonstração do Valor Adi-
cionado (“DVA”), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, 
pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações 
financeiras. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Ad-
ministração da Companhia em 24 de março de 2022. 2.2. Base de elaboração. As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos e dos valores justos alocados nas combinações de negócios. O custo histórico geralmente 
é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e serviços. As principais práticas contábeis aplicadas na 

preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aplicadas de modo consistente em todos os exer-
cícios apresentados. Continuidade das operações. A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio 
e as perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas demonstrações financeiras, que consideram 
a continuidade do negócio, são adequadas. Nesse sentido, a Companhia preparou essas demonstrações financeiras com base 
no pressuposto de continuidade operacional. A Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvida significativa sobre a continuidade da Companhia. 2.3. Bases de consolidação e investimento em controladas. As 
demonstrações financeiras consolidadas compreendem as informações contábeis das Companhia e suas controladas em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020. O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base 
em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por meio do poder exercido em relação à investi-
da. A consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver controle em relação à controlada e finaliza quando a 
Companhia deixar de exercer o mencionado controle. Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante 
o exercício são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle 
até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada. Eventual alteração na participação societária da 
controlada, sem perda de exercício de controle, é contabilizada como transação patrimonial. Segue abaixo quadro demonstrando 
as controladas, controladas em conjunto e coligadas da Companhia, datas de constituição ou aquisição e suas atividades-fim: 

Investidas Denominação
Local da constituição 

e sede
Data de constituição  

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

O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente S.A. O’Brien’s do Brasil Brasil 27/10/2011
Prestação de serviços de consultoria e treinamento em planejamento e
 gerenciamento de emergência e assuntos relacionados à segurança e meio ambiente

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

OceanPact Navegação Ltda. OceanPact Navegação Brasil 16/05/2012 Afretamento de embarcações
OceanPact Tecnologia Ltda. OceanPact Tecnologia Brasil 18/08/2014 Não operacional (1)(4)

Maraú Navegação Ltda. Maraú Brasil 27/06/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
Camamu Navegação Ltda. Camamu Brasil 13/09/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo

OceanPact Geociências Ltda. OceanPact Geociências Brasil 16/07/2012
Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha
 em águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações

7.1. OceanPact Maritime LTD. OML Reino Unido 09/04/2014
Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha
 em águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações

OceanPact Netherlands B.V. OceanPact Netherlands Holanda 20/09/2008 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
OceanPact International Holding Cayman OceanPact International Ilhas Cayman 09/10/2013 Atua como Holding de investidas no exterior
9.1. Cod Hole LLP Cod Hole Reino Unido 24/01/2014 Afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos, participação em outras companhias
9.1.1. OceanPact Technology Norway AS (2) OTN Noruega 29/12/1999 Aluguel de equipamentos, treinamentos e manutenção de equipamentos
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. OceanPact Uruguay Uruguai 27/07/2016 Não operacional (1)

OceanPact de Mexico SA de CV OceanPact Mexico México 27/03/2019 Não operacional (1)

Santa Lucia Patrimonial Ltda. SLP Brasil 20/08/2020 Holding

13.1. SLI Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli SLI Brasil 20/08/2020
Prestação de serviços de consultoria ambiental, levantamentos hidrográficos,
 restauração ambiental, e outros serviços de cunho oceanográfico.

Cairú Navegação Ltda. Cairú Brasil 16/03/2020 Afretamento de embarcações e apoio marítimo
Igrapiúna Navegação Ltda. Igrapiúna Brasil 16/03/2020 Não operacional (1)

OceanPact Logística Ltda. OceanPact Logística Brasil 13/08/2020 Apoio e logística de carga
Grupo UP Offshore Apoio Marítimo (³) Grupo UP Brasil 01/06/2021 Afretamento de embarcações
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(1) Não operacional na data dessas demonstrações financeiras. (2) Anteriormente denominada Maritim Miljø Beredskap AS - MMB. 
(3) Composto por UP Offshore Apoio Marítimo Ltda., Sailing BR Serviços Marítimos Ltda. e Agriex Agenciamento, Afretamentos 
e Apoio Marítimo Ltda., adquiridas conforme combinação de negócios descrita na nota explicativa nº 13.2. (4) A OceanPact Tec-
nologia possui em 31 de dezembro de 2021 capital social subscrito e não integralizado de R$100,00 (cem reais), não possuindo 
ativos ou passivos nessas datas. Segue abaixo quadro demonstrando as controladas (diretas e indiretas) da Companhia que são 
consolidadas, e controladas em conjunto e coligadas (diretas e indiretas) da Companhia que não são consolidadas e percentuais 
de participação detidos pela Companhia nas datas-bases apresentadas:

31/12/2021 31/12/2020

Denominação
Tipo % Participação Tipo % Participação

investimento Direta Indireta Investimento Direta Indireta
1. EnvironPact controle direto 100% - controle direto 100% -
1.1. O’Brien’s do Brasil controle conjunto indireto 26% 24% controle conjunto indireto 26% 24%
2. Servmar controle direto 100% - controle direto 99,9% -
3. OceanPact Navegação controle direto 100% - controle direto 99,9% -
4. OceanPact Tecnologia controle direto 100% - controle direto 99% -
5. Maraú controle direto 100% - controle direto 99,9% -
6. Camamu controle direto 100% - controle direto 99,9% -
7. OceanPact Geociências controle direto 100% - controle direto 100% -
7.1. OML controle indireto 50% 50% controle indireto 50% 50%
8. OceanPact Netherlands controle direto 100% - controle direto 100% -
9. OceanPact International controle direto 100% - controle direto 100% -
9.1. Cod Hole controle indireto - 99% controle indireto - 99%
9.1.1. OTN controle indireto - 99% controle indireto - 99%
10. OceanPact Uruguay controle direto 99% - controle direto 99% -
11. OceanPact Mexico controle conjunto 50% - controle conjunto 50% -
12. SLP controle direto 100% - controle direto 100% -
12.1. SLI controle indireto - 100% controle indireto - 100%
13. Cairú controle direto 100% - controle direto 99,9% -
14. Igrapiúna controle direto 100% - controle direto 99,9% -
15. OceanPact Logística controle direto 100% - controle direto 100% -
16. UP Apoio (*) controle direto 100% - - - -
16.1. Sailing (*) controle indireto - 100% - - -
17. Agriex (*) controle direto 100% - - - -
(*) Determinadas em conjunto como Grupo UP. 2.4. Moedas funcionais e moeda de apresentação. A moeda funcional da Con-
troladora e de suas controladas no Brasil é o real, que é a moeda de seu principal ambiente econômico de operação. As moedas 
funcionais das controladas diretas que atuam em ambiente econômico internacional estão apresentadas no quadro abaixo.  As 
demonstrações do resultado e do fluxo de caixa das investidas, com moeda funcional distinta da Controladora, são convertidas 
para reais pela taxa de câmbio média mensal, os ativos e passivos são convertidos pela taxa final e os demais itens do patrimônio 
líquido são convertidos pela taxa histórica. As variações cambiais sobre os investimentos em controladas e coligadas, com moeda 
funcional distinta da Controladora, são registradas no patrimônio líquido, conforme requerido pelo CPC 02 (R2) – Efeitos das Mu-
danças nas Taxas de Câmbio e Conversão das Demonstrações Contábeis, equivalente ao IAS 21.
Moedas funcionais das investidas da Companhia
Empresa Moeda funcional
OceanPact Netherlands Dólar americano
OceanPact International Dólar americano
Cod Hole Dólar americano
OTN Coroa norueguesa
OML Dólar americano
OceanPact Uruguay Dólar americano
OceanPact Mexico Peso mexicano
2.5. Principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas, estão apresen-
tadas a seguir. a) Caixa e equivalentes de caixa. Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações fi-
nanceiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. b) Receitas de serviços. A recei-
ta de serviços é mensurada com base no valor justo da contraprestação que a Companhia e suas controladas esperam receber em 
um contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento em 
que prestam o serviço ao cliente. A Companhia e suas controladas fornecem serviços para terceiros, que são reconhecidos como 
obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo. A receita é reconhecida para esses serviços com base no estágio de 
conclusão do contrato, quando aplicável, sendo o estágio de conclusão determinado como a proporção do período total esperado 
para prestação do serviço. A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos serviços é transferido para o 
cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia e suas controladas esperam ter direito em troca destes ser-
viços. c) Contas a receber. As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo os respectivos tributos 
diretos de responsabilidade da Companhia e suas controladas, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados 
créditos tributários (quando aplicável). Ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas usam infor-
mações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos 
diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros, com base em estimativas de perdas esperadas para os próximos 12 
meses ou por toda a vida da operação. A perda de crédito esperada se baseia na diferença entre todos os fluxos de caixa contratu-
ais que são devidos à Companhia e suas controladas, de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que Companhia e suas 
controladas esperam receber, descontados com base na taxa de juros efetiva original. d) Estoques. Os estoques são apresentados 
pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. Os custos são compostos pelos custos diretos de materiais e, se aplicável, 
pelos custos diretos de mão-de-obra e pelos custos gerais incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. 
Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda 
estimado dos estoques, deduzido dos custos estimados para conclusão e custos necessários para a comercialização, venda e 
distribuição dos estoques. e) Imobilizado. Os ativos imobilizados da Companhia e suas controladas estão demonstrados ao custo, 
deduzidos de depreciação pelo método linear de acordo com a respectiva vida útil econômica, e perdas por redução ao valor recu-
perável acumuladas (vide item “o” desta nota explicativa). Os valores residuais e as vidas úteis dos ativos imobilizados e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. As vidas 
úteis estimadas dos itens do imobilizado estão demonstradas na nota explicativa nº 16. Os custos com docagem são capitalizados 
e depreciados linearmente ao longo do período para o qual estes custos gerarão benefícios econômicos, de forma que estejam 
totalmente depreciados antes da data da realização da docagem seguinte. Os ativos de direito de uso são depreciados durante o 
período de arrendamento e a vida útil do correspondente ativo, qual for o menor. Se o arrendamento transferir a titularidade do 
correspondente ativo ou o custo do ativo de direito de uso refletir que a Companhia e suas controladas esperam exercer uma opção 
de compra deste ativo, o correspondente ativo de direito de uso é depreciado durante a vida útil do ativo. Um item do imobilizado é 
baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos 
ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o 
valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. f) Intangível. Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separada-
mente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortiza-
ção é reconhecida pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização 
são revisados no fim de cada exercício e o efeito de eventuais mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos 
intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas (vide item “o” desta nota explicativa). Os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios 
e reconhecidos separadamente do ágio são inicialmente registrados pelo seu valor justo na data da aquisição. Subsequentemente 
ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios são registrados ao custo, deduzidos 
da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ativos intangíveis adquiridos separa-
damente. Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da 
alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas lí-
quidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. g) Combinações de negó-
cios e Ágio. As aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação transferida em uma com-
binação de negócios é mensurada ao valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela 
Companhia e suas controladas na data de aquisição, dos passivos incorridos pela Companhia e suas controladas com relação aos 
antigos controladores da entidade adquirida e das participações emitidas pela Companhia e suas controladas em troca do contro-
le da entidade adquirida. Os custos relacionados à aquisição são reconhecidos no resultado, quando incorridos. Inicialmente, o ágio 
é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificá-
veis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiri-
dos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado. Após o reconhecimento inicial, o ágio é 
mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o 
ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras de 
caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou 
passivos da adquirida serem atribuídos a estas unidades. Quando um ágio fizer parte de uma Unidade Geradora de Caixa (UGCs) 
e uma parcela desta unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se 
o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nestas circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela 
alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida. As UGCs às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente a 
teste de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência, quando houver indicação de que uma unidade poderá apresentar 
redução ao valor recuperável. Se o valor recuperável da UGC for menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor recupe-
rável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos 
da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada um de seus ativos. Qualquer perda por redução ao valor recuperável de 
ágio é reconhecida diretamente no resultado do exercício. A perda por redução ao valor recuperável não é revertida em períodos 
subsequentes. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia reconheceu provisão para redução ao valor recupe-
rável do ágio reconhecido na aquisição da controlada Servmar, conforme nota explicativa nº 13.1. h) Reconhecimento de despesas. 
As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação com a realização das receitas. As 
despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios futuros são ativadas de acordo com seus respectivos prazos de 
duração. i) Provisões. Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) em 
consequência de um evento passado, seja provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma 
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensa-
ção necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as incertezas relativos 
à obrigação. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado. Se o efeito do valor temporal do 
dinheiro for significativo, as provisões são descontadas utilizando uma taxa corrente antes dos tributos que reflete, quando adequa-
do, os riscos específicos ao passivo. Quando for adotado desconto, o aumento na provisão devido à passagem do tempo é reco-
nhecido como custo de financiamento. Passivos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas ex-
plicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados. Os 
ativos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios 
econômicos for tida como provável. Caso a entrada de benefícios econômicos seja tida como praticamente certa, o ativo relaciona-
do não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado. A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e 
processos administrativos tributários, trabalhistas e cíveis em tramitação, decorrentes do curso normal das operações e, com res-
paldo dos seus assessores jurídicos a Administração constituiu provisão considerada suficiente para cobrir as perdas esperadas. 
A Companhia e suas controladas reconhecem, ainda, provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes sobre 
essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalhados pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obriga-
ções devidas, mas não efetivadas, em cada exercício. j) Empréstimos e financiamentos. A Companhia e suas controladas registram 
seus empréstimos e financiamentos obtidos com base no custo amortizado usando o método de juros efetivos. Ganhos e perdas 
são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortiza-
ção pelo método da taxa de juros efetivos. Os ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obti-
dos com empréstimos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos com empréstimos elegíveis 
para capitalização. k) Arrendamentos. A Companhia utiliza taxas incrementais sobre empréstimos da Companhia para descontar 
os fluxos de caixa dos pagamentos de arrendamentos, cujas taxas implícitas não podem ser determinadas imediatamente. As ta-
xas incrementais são estimadas a partir das taxas de captação corporativa (títulos emitidos pela OceanPact), que levam em conta 
a taxa livre de risco e o prêmio de risco de crédito da companhia, ajustadas para refletir ainda as condições e características espe-
cíficas do arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, o impacto das garantias, a moeda, duration do respectivo 
fluxo de pagamento e a data de início de cada contrato. A Companhia e sus controladas amortizam o ativo de direito de uso pelo 
método linear, pelo prazo do arrendamento. l) Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no ba-
lanço patrimonial da Companhia e suas controladas quando estas forem parte das disposições contratuais dos instrumentos. Ativos 
financeiros. A OceanPact classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. • Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da entidade para 
gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. Mensuração e reconhecimento: Valor justo por meio do 
resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ati-
vos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoria-
mente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o 
objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negó-
cios. Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reco-
nhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir significativamente, um descasamento contábil. Custo amortizado: A Companhia e 
suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (i) o 
ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos 
de caixa contratuais, e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Passivos financeiros. Todos os 
passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja 
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. 
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados, pela Companhia e suas controladas, em duas 
categorias: • Passivos financeiros ao custo amortizado. • Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros 
são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O 
custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte 
integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa finan-
ceira na demonstração do resultado. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. A Companhia e suas controladas reco-
nhecem uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio 
do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com 
o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia e suas controladas esperam receber, descontados a uma taxa de juros 

efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhe-
cidas em duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadim-
plência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais 
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de 
crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência. A Companhia 
e suas controladas não possuem instrumentos financeiros derivativos, nem contabilidade de “hedge”. Compensação de instru-
mentos financeiros. Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a 
intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. m) Capitalização de juros de 
empréstimos. A Companhia e suas controladas capitalizam os custos de empréstimos, que são direta ou indiretamente atribuíveis 
à construção de ativo qualificável (ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para 
seu uso pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as variações cambiais capitalizadas limitadas ao custo de captação no 
mercado interno vigente na data de obtenção dos empréstimos. Não houve juros capitalizados nos exercícios apresentados nestas 
demonstrações financeiras. n) Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto. A Companhia e suas controladas apresentam os dividendos recebidos como atividade de investimento. o) Redu-
ção ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos imobiliza-
dos e intangíveis com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, o montante recuperável 
do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando o ativo não gera fluxos de caixa 
separadamente dos outros ativos, a Companhia e suas controladas calculam o valor recuperável da unidade geradora de caixa à 
qual o ativo pertence. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também 
são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base 
de alocação razoável e consistente possa ser identificada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são submetidos ao teste de 
redução ao valor recuperável no mínimo anualmente e sempre que houver indicação de que o ativo possa apresentar perda por 
redução ao valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de alienação e o valor em uso. 
Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto, 
antes dos impostos, que reflete uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para 
os quais a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) 
calculado for menor que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recu-
perável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao 
valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para 
a estimativa revisada do seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhuma 
perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios ante-
riores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado, na medida em que elimi-
na a perda por redução ao valor recuperável que foi reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. A Companhia e suas con-
troladas consideram no mínimo cada segmento operacional como uma unidade geradora de caixa. Nos exercícios apresentados 
não houve nenhuma constituição nem reversão de provisão para perda por redução ao valor recuperável. p) Resultado por ação. 
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício da Companhia e a média ponderada das ações ordiná-
rias no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações, ajustada pelos instru-
mentos potencialmente conversíveis em ações, se aplicável, nos exercícios apresentados. q) Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos. A despesa com imposto de renda e contribuição social inclui impostos correntes e diferidos, apresenta-
dos de forma segregada nas demonstrações de resultado. Impostos correntes. O imposto corrente se baseia no lucro real do 
exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em 
outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Os passivos fiscais correntes da 
Companhia e suas controladas são calculados com base em alíquotas fiscais promulgadas ou substancialmente promulgadas no 
final do período de relatório. Uma provisão é reconhecida para questões para as quais a apuração de impostos é incerta, mas há 
probabilidade de desembolso futuro de recursos para uma autoridade fiscal. As provisões representam a melhor estimativa do 
valor a ser pago. O lançamento de impostos se baseia no julgamento de profissionais da Companhia e suas controladas, suporta-
do pela experiência anterior com relação a essas atividades e, em determinados casos, com base na opinião de consultores fiscais. 
Impostos diferidos. O imposto diferido é o imposto devido ou a recuperar sobre as diferenças entre o valor contábil de ativos e 
passivos nas demonstrações financeiras e as correspondentes bases de cálculo usadas na apuração do lucro real e é contabiliza-
do pelo método do passivo. Os passivos fiscais diferidos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tri-
butáveis e os ativos fiscais diferidos são reconhecidos quando for provável que a Companhia e suas controladas apresentarão lucro 
tributável em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Passivos fiscais diferidos 
não são reconhecidos se a diferença temporária for resultante do reconhecimento inicial de ágio. Os passivos fiscais diferidos são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis associadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimen-
tos controlados em conjunto, exceto quando a Companhia e suas controladas forem capazes de controlar a reversão das diferen-
ças temporárias e quando for provável que essa reversão não irá ocorrer em um futuro previsível. Os ativos fiscais diferidos origi-
nados de diferenças temporárias dedutíveis relacionadas a tais investimentos e participações somente são reconhecidos quando 
for provável que haverá lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias possam ser utilizadas e 
quando sua reversão for provável em um futuro previsível. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado no fim de cada 
período de relatório e reduzido quando não for mais provável que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir a 
recuperação de todo o ativo, ou parte dele. Impostos diferidos são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período 
no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas leis e alíquotas fiscais promulgadas ou 
substancialmente promulgadas no fim de cada período de relatório. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as 
consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia e suas controladas esperam, no fim de cada período de re-
latório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando 
os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mesma autoridade tributável onde há intenção 
de liquidar os impostos correntes e passivos em uma base líquida. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos do 
exercício. O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos no resultado do exercício, exceto 
quando estão relacionados a itens registrados em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, caso em 
que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio 
líquido, respectivamente. Quando os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização inicial de uma combinação de ne-
gócios, o efeito fiscal é considerado na contabilização da combinação de negócios. 
3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. 3.1. Julgamentos. A preparação das demonstrações fi-
nanceiras requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de 
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações fi-
nanceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. 3.2. Estimativas e premissas. 3.2.1. Vidas úteis dos 
bens do ativo imobilizado. A Companhia e suas controladas revisam as vidas úteis estimadas dos bens do ativo imobilizado e in-
tangível anualmente no final de cada exercício. Durante o último exercício, como resultado desta avaliação, a Administração esta-
beleceu que as vidas úteis dos seus bens imobilizados se mantiveram inalteradas quando comparadas com aquelas adotadas no 
exercício anterior.3.2.2. Tributos. Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas controladas constituem provisões, com base em estimativas 
cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas juris-
dições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e 
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas dife-
renças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo do-
micílio da Companhia e suas controladas. Adicionalmente, impostos a recuperar são reconhecidos à medida que a Companhia e 
suas controladas possuem expectativa de realização de tais saldos, seja por compensação com outros tributos, seja por pedido de 
restituição. 3.2.3. Provisões para riscos. A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para riscos, relacionados a causas 
tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais, e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alte-
rações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.2.4. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o 
valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, este é 
determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para essas técnicas se 
baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julga-
mento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, 
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar os valores justos 
apresentados dos instrumentos financeiros. 3.2.5. Avaliação do modelo de negócios. A classificação e mensuração de ativos fi-
nanceiros depende dos resultados do teste de “apenas pagamentos de principal e juros” e do teste do modelo de negócios. A 
Companhia e suas controladas determinam o modelo de negócios em um nível que reflete como os grupos de ativos financeiros 
são gerenciados em conjunto para atingir um objetivo de negócios específico. Essa avaliação inclui julgamento que reflete todas 
as evidências relevantes incluindo a forma como o desempenho dos ativos é avaliado e como seu desempenho é mensurado, os 
riscos que afetam o desempenho dos ativos e como esses ativos são geridos e como os gestores dos ativos são remunerados. A 
Companhia e suas controladas monitoram os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes baixados antes do seu vencimento para entender o motivo para a sua alienação e se os motivos 
estão de acordo com o objetivo do negócio para o qual o ativo foi mantido. O monitoramento faz parte da avaliação contínua sobre 
se o modelo de negócios para o qual os ativos financeiros remanescentes são mantidos continua adequado e, se não for adequa-
do, se houve alguma mudança no modelo de negócios e alguma alteração prospectiva na classificação desses ativos. 3.2.6. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o 
valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos 
custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de 
transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor 
em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e 
não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia e suas controladas ainda não tenham se comprometido ou 
investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recu-
perável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa fu-
turos esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 3.2.7. Cálculo da provisão para perdas. Ao mensurar 
as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas usam informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que 
se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos 
outros. A perda por inadimplência é uma estimativa da perda resultante de inadimplência. Ela se baseia na diferença entre os fluxos 
de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias 
e as melhorias de crédito totais. A probabilidade de inadimplência é um dado importante para a mensuração da perda de crédito 
esperada. A probabilidade de inadimplência é uma estimativa da probabilidade de inadimplência durante um período de tempo 
específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas de condições futuras. Aumento significativo no risco de 
crédito impacta a perda de crédito esperada. Ao avaliar se o risco de crédito de um ativo aumentou significativamente, a Compa-
nhia e suas controladas levam em consideração informações acerca do futuro qualitativas e quantitativas razoáveis e comprová-
veis. 3.2.8. Mensurações do valor justo e processos de avaliação. Alguns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas 
podem ser mensurados pelo valor justo para fins de elaboração das demonstrações financeiras. Ao estimar o valor justo de um 
ativo ou passivo, são usados dados observáveis do mercado na medida em que estejam disponíveis. Quando não há informações 
de Nível 1 disponíveis, outras técnicas de avaliação são utilizadas e informações adequadas ao modelo. Os ativos adquiridos lí-
quidos dos passivos assumidos em combinações de negócio têm seus valores justos mensurados na data da aquisição. Determi-
nadas premissas são adotadas pelos avaliadores para determinação de tais valores justos. A contraprestação contingente em 
combinações de negócios e ativos financeiros não derivativos mantidos para negociação são particularmente sensíveis a mudan-
ças em um ou mais dados observáveis considerados razoavelmente possíveis no próximo exercício. 3.2.9. Mensurações das 
taxas de desconto de arrendamentos. As taxas de desconto aplicadas na mensuração dos direitos de uso e passivos de arrenda-
mento foram definidas pela Companhia e suas controladas considerando as taxas incrementais, uma vez que os contratos firma-
dos não possuem a informação da taxa implícita. Para determinação das taxas incrementais, utilizadas como taxas de desconto, 
a Companhia e suas controladas utilizaram informações dos contratos de arrendamento, e adotaram premissas, tais como a es-
trutura de capital da OceanPact e o risco do ambiente econômico do país. 
4. Normas e Interpretações Novas e Revisadas. As normas revisadas apresentadas a seguir passaram a ser aplicáveis para 
períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021 e, portanto, estão sendo adotadas nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A adoção dessas alterações de normas não resultou 
impacto relevante sobre as divulgações ou os valores divulgados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Norma ou interpretação Descrição

Alterações ao CPC 06(R2)/IFRS 16

Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos a arrendatários em contra-
tos de arrendamento (atualização da data a ser considerada como expediente 
prático para pagamentos devidos até 30 de junho de 2022)

Alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS
 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4
 e CPC 06/IFRS 16 Reforma da taxa de juros de referência
Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou as normas e interpretações novas e revisa-
das que foram emitidas, mas ainda não tem sua adoção mandatória, apresentadas a seguir.

Norma ou interpretação Descrição
Em vigor para períodos anu-

ais iniciados em ou após
Alterações ao CPC 15/IFRS 3 Referência à Estrutura Conceitual 01/01/2022
Alterações ao CPC 27/IAS 16 Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido 01/01/2022
Alterações ao CPC 25/IAS 37 Contrato oneroso - custo de cumprimento do contrato 01/01/2022
Melhoras anuais ciclo 2018-2020 Alterações diversas no IFRS 1, IFRS9, IFRS 16 e IAS 41 01/01/2022
Alterações ao CPC 23/IAS 8 Definição de estimativas contábeis 01/01/2023
Alterações ao CPC 36(R3)/ IFRS
 10 e ao CPC 18(R2)/ IAS 28

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

Alterações ao CPC 32/IAS 12
Imposto diferido relacionado a ativos e passivos de uma 

transação única 01/01/2023

Alterações ao CPC 26(R1)/IAS1
Classificação de Passivos como Circulantes ou Não  

Circulantes e Divulgação de Políticas Contábeis Materiais 01/01/2023
Implementação CPC 50/IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2023
Não é esperado que a adoção das normas listadas acima tenha impacto relevante sobre as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas da Companhia em períodos futuros. 
5. Caixa e Equivalentes e Caixa Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Caixa e bancos 14.856 6.967 94.802 27.399
Aplicações financeiras (*) 361.897 84.566 396.530 139.140
Total 376.753 91.533 491.332 166.539
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(*) Aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez compostas por Certificados de Depósitos Bancários - CDB pós-fixados, 
com rendimento médio no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de 99,8% do CDI na controladora e 99,2% do CDI no con-
solidado (no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 99,2% do CDI para fins de controladora e 98,7% no consolidado).
6. Títulos e Valores Mobiliários Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Garantia Finep - Banco Bocom BBM 12.726 6.274 12.726 6.274
Garantia debêntures - Banco Bocom BBM - 8.000 - 8.000
Garantia debêntures - Banco Alfa - 8.000 - 8.000
Garantia BNDES - Banco Itaú - - 8.515 8.497
Outros investimentos (*) 49.471 - 49.471 -
Total 62.197 22.274 70.712 30.771
Circulante 49.471 - 49.471 -
Não Circulante 12.726 22.274 21.241 30.771
As aplicações financeiras da Companhia classificadas como títulos e valores mobiliários são indexadas ao CDI e mantidas 
na forma de garantia dos empréstimos e debêntures relacionados, conforme descrito na nota explicativa nº 20. O rendimento 
médio destas aplicações no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de 99,8% do CDI para controladora e 99,2% do CDI 
para o consolidado (no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 99,2% do CDI para a controladora e 98,7% do CDI 
para o consolidado). (*) Refere-se a recursos financeiros garantidos no escopo da captação da 3ª emissão de debêntures (nota 
explicativa 20.2) destinados para compra de robôs submarinos, cuja expectativa de conclusão é no primeiro semestre de 2022. 
7. Clientes Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Clientes 121.841 62.566 210.469 111.072
Partes Relacionadas (*) 17.711 6.957 - -
Provisão para perda (7.055) (1.088) (8.105) (2.200)
Total 132.497 68.435 202.364 108.872
(*) Os saldos a receber de partes relacionadas estão detalhados na nota explicativa nº 25. A composição dos saldos de clientes 
vencidos e a vencer está apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Saldos a vencer 114.035 50.372 201.721 95.426
Saldos vencidos 7.806 12.194 8.748 15.646
Total 121.841 62.566 210.469 111.072
Os saldos vencidos em 31 de dezembro de 2021 possuem a composição apresentada a seguir, por idade de vencimento:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Até 90 dias - 9.098 54 11.233
De 91 a 360 dias 6.880 2.047 7.444 2.530
Mais de 360 dias 926 1.049 1.250 1.883
Total saldos vencidos 7.806 12.194 8.748 15.646
A seguir apresentamos a movimentação da provisão para perda nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/2019 871 1.430
Provisões 583 1.165
Reversões por baixa (366) (395)
Saldo em 31/12/2020 1.088 2.200
Provisões 7.505 7.774
Reversões por baixa (1.538) (1.869)
Saldo em 31/12/2021 7.055 8.105
(a) O aumento da provisão para perda no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 se deve, principalmente, a valores de 
franquia mínima contratual prevista e não designada pela Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., referente a contrato de prestação 
de serviços envolvendo a embarcação Austral Abrolhos. Parte deste montante no total de R$ 874 foi revertido em outubro de 
2021em virtude do reconhecimento parcial pela Petrobras do pleito da OceanPact. 
8. Estoques Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Materiais (*) 2.395 2.287 4.352 2.287
Combustíveis e lubrificantes 1.224 2.213 1.424 3.021
Total 3.619 4.500 5.776 5.308
(*) Saldo composto principalmente por dispersantes químicos. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, nenhuma provisão para 
perda em estoques foi reconhecida. 
9. Tributos a Recuperar Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
IRPJ e CSLL (a) 16.026 3.510 39.352 10.531
PIS e COFINS a recuperar 1.117 1.195 2.155 1.986
Tributos retidos por terceiros 2.591 1.084 4.558 5.646
Outros tributos a recuperar 598 585 6.878 2.501
Total 20.332 6.374 52.943 20.664
Circulante 19.997 6.039 48.346 20.329
Não circulante 335 335 4.597 335
(a) Os saldos de IRPJ e CSLL, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, são referentes a saldos negativos de impostos apurados 
no fechamento do exercício e que deverão ser recuperados no decorrer dos exercícios seguintes.
10. Depósitos Judiciais Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Processos trabalhistas 3.263 281 4.679 1.016
Processos tributários 2.163 - 2.163 -
Outros depósitos judiciais - 84 - 106
Total 5.426 365 6.842 1.122
O saldo de depósitos judiciais da controladora em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é composto por valores relacionados, prin-
cipalmente, a processos trabalhistas e tributários em andamento em que a Companhia é ré. O saldo consolidado inclui, também, 
depósitos judiciais efetuados, principalmente, pelas controladas Servmar e UP Apoio, referentes a reclamações trabalhistas em 
que as ações correspondentes estão em andamento, no montante de R$769 e R$579, respectivamente, em 31 de dezembro 
de 2021. O saldo consolidado em 31 de dezembro de 2020 inclui depósitos judiciais efetuados pela controlada Servmar no 
montante de R$ 721. Além do saldo apresentado acima, a Companhia possui ainda um valor de depósitos judiciais de R$ 21.393 
registrados na controlada UP Apoio, referente a uma discussão de ISS. Esse montante é apresentado líquido da contrapartida 
de um passivo no mesmo valor, na rubrica ISS a recolher. Após a aquisição do Grupo UP, a Companhia deixou de emitir notas 
fiscais para cobrar o afretamento, e consequentemente não segue acumulando esse imposto a recolher e nem o respectivo 
depósito judicial. A Companhia segue atuando junto aos advogados nesse processo visando reaver esses valores depositados 
judicialmente e reverter esse passivo gerado de forma indevida ao longo dos anos em que a UP emitiu nota fiscal com respectiva 
geração de ISS, haja visto ser entendimento pacífico dos tribunais quanto a não incidência de ISS nos contratos de afretamento 
celebrados pelas empresas brasileiras de navegação.
11. Tributos Diferidos Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Tributos diferidos ativos
Imposto de renda 33.509 14.217 101.204 46.714
Contribuição social 12.639 5.670 39.959 17.942
Outros tributos (*) 742 516 853 679
Total 46.890 20.403 142.016 65.335
Tributos diferidos passivos
Imposto de renda - - 762 711
Contribuição social - - - 1
Total - - 762 712
(*) Referente a PIS e COFINS sobre a amortização e juros dos arrendamentos. O imposto de renda e contribuição social diferidos 
acumulados no ativo e passivo são compostos conforme apresentado a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Variação cambial líquida 613 10 47.108 37.898
Impostos exigibilidade suspensa 363 762 363 762
Prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social 18.720 8.512 47.993 10.619
Provisões 19.308 8.024 49.506 18.429
Valor justo mais valia 1.030 585 (4.576) 724
Arrendamento mercantil 6.951 3.217 11.887 2.650
Depreciação acelerada para fins fiscais - - (8.449) (5.281)
Ganho por compra vantajosa (nota explicativa nº 13.2) (837) - (837) -
Outros efeitos pulverizados - (1.223) (2.594) (1.857)
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido 46.148 19.887 140.401 63.944
CSLL 12.639 5.670 39.959 17.941
IRPJ 33.509 14.217 100.442 46.003
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido 46.148 19.887 140.401 63.944
IRPJ e CSLL diferidos ativo 46.148 19.887 141.163 64.656
IRPJ e CSLL diferidos passivo - - (762) (712)
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido 46.148 19.887 140.401 63.944
A Companhia possui saldo de tributos diferidos ativos que se referem, principalmente, à variação cambial tributada pelo regime 
caixa, apurada na controlada OceanPact Navegação, saldo de prejuízos fiscais acumulados e bases negativas da contribuição 
social e provisões não dedutíveis temporalmente. O aumento no saldo de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em sua maioria, decorre do prejuízo apurado no exercício e ao impacto dos 
gastos com emissão primária de ações que são dedutíveis para fins fiscais. 
12. Outros Valores a Receber Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Adiantamentos a fornecedores 9.691 3.096 10.013 5.162
Compartilhamento de despesas (nota explicativa nº 25) 1.854 949 216 106
Despesas antecipadas com seguros (a) 5.717 4.240 9.357 5.015
Outras despesas antecipadas 1.909 1.497 3.359 2.750
Gastos na emissão de ações (b) - 4.329 - 4.329
Outros valores a receber - partes relacionadas (nota explicativa nº 25) 6.047 167 - 17
Retenções contratuais - clientes (c) 5.702 2.074 15.172 6.499
Indenizações de seguros (d) - 5.196 - 8.198
Serviços prestados em andamento - - - 2.966
Outros valores a receber 1.375 685 4.367 2.136
Total 32.295 22.233 42.484 37.178
Circulante 25.777 19.996 25.711 30.445
Não circulante 6.518 2.237 16.773 6.733
(a) As despesas com seguros são apropriadas com base no regime de competência e em sua maioria, são renovados anu-
almente no último trimestre de cada exercício. (b) Os gastos incorridos no processo de oferta pública incluem despesas com 
auditores, consultores e instituições financeiras que foram transferidos para o patrimônio líquido na conclusão da oferta inicial de 
ações, em fevereiro de 2021. (c) Refere-se, principalmente, a retenções realizadas por clientes. Os termos definidos em deter-
minados contratos com clientes estabelecem que uma parte do valor faturado sobre serviços prestados é retido por estes como 
uma medida protetiva para eventuais questionamentos e, após um período a depender dos prazos contratuais, tais valores são 
reembolsados à Companhia. (d) O saldo de indenização de seguros refere-se ao sinistro da embarcação Carmen, que naufra-
gou em 20 de novembro de 2020 a cerca de 98 km do Cabo de São Tomé, na Bacia de Campos, sem deixar vítimas, quando 
foram acionadas a seguradora Farfaix (Casco) e West of England (P&I). Até 31 de dezembro de 2021 a Companhia recebeu 
integralmente o valor das indenizações pleiteadas junto às seguradoras.
13. Investimentos e Provisão para Perda em Investimentos. 13.1. Investimentos e Provisão para perda em investimen-
tos. Os investimentos da Companhia são representados pelos saldos a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

OceanPact Navegação 16.651 20.920 - -
OceanPact International 67.241 51.430 - -
EnvironPact 3.530 3.592 - -
OceanPact Uruguay 5 5 - -
OceanPact Geociências 67.395 49.732 - -
O’Brien’s do Brasil 2.978 2.673 5.727 5.140
Servmar (2.415) 14.080 - -
OceanPact Netherlands 642.785 80.951 - -
Maraú 31.645 (605) - -
SLP 6.531 6.506 - -
OML 21.609 20.087 - -
OceanPact México (37) 112 (37) 112
Cairú 2.460 - - -
Camamu 2.423 - - -
OceanPact Logística 2.946 - - -
Grupo UP 28.220 - - -
Total 893.967 249.483 5.690 5.252
Investimentos 896.419 250.088 5.727 5.252
Provisão para perda em investimento (2.452) (605) (37) -
As movimentações nos saldos das investidas estão demonstradas a seguir.

Controladora

Investidas 31/12/19

Ágio – ren-
tabilidade 

futura

Aquisição 
(baixa) de in-

vestimento
Aporte  

de capital
Ajuste de 

conversão

Equivalên-
cia patri-

monial
Dividen-

dos 31/12/20
OceanPact Navegação 51.313 - - - - (30.393) - 20.920
OceanPact International 43.343 - (22.848) 12.558 12.422 5.955 - 51.430
EnvironPact 1.251 - - - - 2.341 - 3.592
OceanPact Uruguay 4 - - - 1 - - 5
OceanPact Geociências (**) 26.484 - - 26.000 4.474 (7.226) - 49.732
O’Brien’s do Brasil 1.927 - - - - 2.548 (1.802) 2.673
Servmar (*) 18.609 - - - - (4.529) - 14.080
OceanPact Netherlands 41.704 - - 32.880 10.490 (4.123) - 80.951
Maraú 2.500 - - - - (3.105) - (605)
SLP - 2.540 2.630 15 - 1.321 - 6.506
OML - - 22.378 - (1.381) (910) - 20.087
OceanPact México - - - 1.187 (156) (919) - 112
Total 187.135 2.540 2.160 72.640 25.850 (39.040) (1.802) 249.483
(*) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de R$4.637. (**) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de 
R$219.

Controladora

Investidas 31/12/20
Aquisição (baixa) 

de investimento
Aporte de 

Capital
Ajuste de 

conversão
Equivalência 

Patrimonial Dividendos 31/12/21
OceanPact Navegação 20.920 - - - (4.269) - 16.651
OceanPact International 51.430 - 18.345 4.186 (6.720) - 67.241
EnvironPact 3.592 - - - 2.702 (2.764) 3.530
OceanPact Uruguay 5 - - - - - 5
OceanPact Geociências (*) 49.732 - 6.714 1.078 9.871 - 67.395
O’Brien’s do Brasil 2.673 - - - 2.938 (2.633) 2.978
Servmar 14.080 (4.637) 825 - (12.683) - (2.415)
OceanPact Netherlands 80.951 - 570.992 20.333 (29.491) - 642.785
Maraú (605) - 35.730 - (3.480) - 31.645
SLP 6.506 - 1.098 - (1.073) - 6.531
OML 20.087 - - 1.077 445 - 21.609
OceanPact México (**) 112 - 124 (96) (177) - (37)
Cairú - - 2.500 - (40) - 2.460
Camamu - - 2.500 - (77) - 2.423
OceanPact Logística - - 3.000 - (54) - 2.946
Grupo UP - 8.119 15.000 - 5.101 - 28.220
Total 249.483 3.482 656.828 26.578 (37.007) (5.397) 893.967
(*) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de R$219. 
(**) Valor referente à variação cambial sobre o capital a integralizar.

Consolidado
Investidas 31/12/19 Aporte de capital Ajuste de conversão (*) Equivalência Patrimonial Dividendos 31/12/20
O’Brien’s do Brasil 3.706 - - 4.901 (3.467) 5.140
OceanPact México - 1.187 (156) (919) - 112
Total 3.706 1.187 (156) 3.982 (3.467) 5.252

Consolidado
Investidas 31/12/20 Aporte de Capital Ajuste de conversão (*) Equivalência Patrimonial Dividendos 31/12/21
O’Brien’s do Brasil 5.140 - - 5.650 (5.063) 5.727
OceanPact México 112 124 (96) (177) - (37)
Total 5.252 124 (96) 5.473 (5.063) 5.690
(*) Valor referente à variação cambial sobre o capital a integralizar na investida indireta OceanPact México.
A apropriação dos juros e encargos capitalizados, referente ao empréstimo junto ao Banco Itaú BBA, no investimento da contro-
lada OceanPact Navegação, é reconhecida no resultado de equivalência patrimonial. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, este valor foi de R$204 (R$204 no exercício findo em 31 de dezembro de 2020). O saldo a apropriar referente a capitaliza-
ção dos juros em 31 de dezembro de 2021 é de R$2.860 (R$3.064 em 31 de dezembro de 2020). Os saldos das coligadas, con-
troladas e controladas em conjunto diretas da Companhia em 31 de dezembro de 2021 e no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 estão apresentados a seguir.

Em 31/12/2021 Exercício findo em 31/12/2021

Investidas
Ativo cir-

culante
Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo não 
circulante

Patrimônio 
Líquido

Receita 
líquida

Lucro líquido  
(prejuízo)

OceanPact Navegação 23.787 284.166 53.985 240.177 13.791 82.298 (4.065)
OceanPact International 206 65.383 - - 65.588 - (6.629)
EnvironPact 783 2.749 1 1 3.530 - 2.718
OceanPact Uruguay 5 - - - 5 - 1
OceanPact Geociências 74.707 76.093 46.309 38.147 66.344 174.456 10.106
O’Brien’s do Brasil 23.393 1.963 10.559 3.344 11.453 41.419 11.367
Servmar 23.023 12.139 12.678 25.111 (2.627) 82.715 (12.607)
OceanPact Netherlands 140.828 677.323 58.293 117.005 642.853 18.030 (29.327)
Maraú 13.204 66.223 27.635 20.146 31.645 43.124 (3.479)
OceanPact México 386 - 462 - (75) - (364)
SLP 18 3.455 31 - 3.442 - (777)
OML 18.255 41.653 13.942 2.743 43.223 56.558 851
Cairú 2.230 357 51 76 2.460 - (40)
Camamu 1.776 788 68 73 2.423 - (77)
OceanPact Logística 2.545 7.396 2.297 4.698 2.946 4.370 (53)
Grupo UP 41.348 141.412 39.443 125.749 17.569 85.439 7.271
Os saldos das coligadas, controladas e controladas em conjunto diretas da Companhia em 31 de dezembro de 2020 e no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2020 estão apresentados a seguir.

Em 31/12/2020 Exercício findo em 31/12/2020

Investidas
Ativo Cir-

culante
Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo não 
circulante

Patrimônio 
líquido

Receita  
Líquida

Lucro líquido  
(prejuízo)

OceanPact Navegação 15.819 281.337 38.300 241.000 17.856 63.474 (30.189)
OceanPact International 73 49.713 - 10 49.776 0 6.108
EnvironPact 1.125 2.469 1 1 3.592 750 2.978
OceanPact Uruguay 5 - - - 5 - 1
OceanPact Geociências 84.692 69.590 55.083 50.754 48.445 119.437 (6.991)
O’Brien’s do Brasil 18.756 2.048 8.312 2.212 10.281 31.550 9.804
Servmar 33.359 17.585 17.562 24.227 9.155 78.376 (4.485)
OceanPact Netherlands 33.480 118.311 21.951 48.879 80.961 5.721 (4.037)
Maraú 2.429 63.178 20.977 45.235 (605) - (3.105)
OceanPact México 347 - 2.220 - (1.873) - (1.838)
SLP 1 3.235 102 3.074 60 (16) 1.321
OML 31.566 33.158 21.989 2.555 40.180 52.588 (2.047)
O quadro a seguir concilia as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos dos investimentos e 
provisão para perda em investimentos da controladora.

Controladora

Em 31 de dezembro de 2021
PL in-

vestida

% parti-
cipação 

direta Subtotal

Mais valia - 
ganho re- 

mensuração

Mais valia 
- aquisição 

participação

Capita-
lização 

dos juros Ágio
Outros 
efeitos

Total 
investi-
mentos

OceanPact Navegação 13.791 100,0% 13.791 - - 2.860 - - 16.651
OceanPact International 65.588 100,0% 65.588 1.660 - - - (7) 67.241
EnvironPact 3.530 99,95% 3.528 - - - - 2 3.530
OceanPact Uruguay 5 99,0% 5 - - - - - 5
OceanPact Geociências 66.344 100,0% 66.344 482 1.211 - 219 (861) 67.395
O’Brien’s do Brasil 11.453 26,0% 2.978 - - - - - 2.978
Servmar (2.627) 100,0% (2.627) - 212 - - - (2.415)
OceanPact Netherlands 642.853 100,0% 642.853 - - - - (68) 642.785
Maraú 31.645 99,9% 31.613 - - - - 32 31.645
SLP 3.442 100,0% 3.442 - 549 - 2.540 - 6.531
OML 43.223 50,0% 21.612 - - - - (3) 21.609
Cairú 2.460 100,0% 2.460 - - - - - 2.460
Camamu 2.423 100,0% 2.423 - - - - - 2.423
OceanPact México (75) 50,0% (38) - - - - 1 (37)
OceanPact Logística 2.946 100,0% 2.946 - - - - - 2.946
Grupo UP 17.569 100,0% 17.569 - 10.651 - - - 28.220
Total 893.967

Controladora

Em 31 de dezembro de 2020
PL in-

vestida

% parti-
cipação 

direta Subtotal

Mais valia 
-  ganho re- 

mensuração

Mais valia 
- aquisição 

participação

Capita-
lização 

de juros Ágio

Outros 
efeitos 

(*)

Total 
investi-
mentos

OceanPact Navegação 17.856 99,9% 17.838 - - 3.064 - 18 20.920
OceanPact International 49.776 100,0% 49.776 1.660 - - - (6) 51.430
EnvironPact 3.592 100,0% 3.592 - - - - - 3.592
OceanPact Uruguay 5 99,0% 5 - - - - - 5
OceanPact Geociências 48.445 100,0% 48.445 482 1.445 - - (640) 49.732
O’Brien’s do Brasil 10.281 26,0% 2.673 - - - - - 2.673
Servmar 9.155 99,9% 9.146 - 288 - 4.637 9 14.080
OceanPact Netherlands 80.961 100,0% 80.961 - - - - (10) 80.951
Maraú (605) 99,9% (604) - - - - (1) (605)
SLP 60 96,8% 58 - 943 - 2.540 2.965 6.506
OML 40.180 50,0% 20.090 - - - - (3) 20.087
OceanPact México (1.873) 50,0% (936) - - - - 1.048 112
Total 249.483
(*) Saldo de outros efeitos considerados na conciliação entre o patrimônio líquido da SLP e o valor do investimento da Contro-
ladora nesta investida é decorrente do saldo a ser aportado pela Controladora na SLP no valor de R$3.047 considerando a 
participação detida pela Controladora nesta investida, sendo o mesmo parte da combinação de negócios adiantado à SLP, cujo 
ato societário referente ao aumento de capital não tinha sido concretizado até 31 de dezembro de 2020. Valor de outros efeitos 
considerados na conciliação do patrimônio líquido da OceanPact México é decorrente, principalmente, de adiantamento para 
futuro aumento de capital.
O quadro a seguir concilia as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos do resultado de 
equivalência patrimonial da controladora.

Controladora
Exercício findo em 31 
de dezembro de 2021

Lucro (prejuí-
zo) da investida

% participa-
ção direta Subtotal

Amortização 
de mais valia

Amortização dos 
juros capitalizados

Outros 
efeitos

Total resultado 
de equivalência

OceanPact Navegação (4.065) 100,0% (4.065) - (204) - (4.269)
OceanPact International (6.629) 100,0% (6.629) - - (91) (6.720)
EnvironPact 2.718 99,95% 2.718 - - - 2.718
OceanPact Geociências 10.106 100,0% 10.106 (235) - - 9.871
O’Brien’s do Brasil 11.367 26,0% 2.955 - - - 2.955
Servmar (12.607) 100,0% (12.607) (76) - - (12.683)
OceanPact Netherlands (29.327) 100,0% (29.327) - - (164) (29.491)
Maraú (3.479) 99,9% (3.476) - - (4) (3.480)
SLP (777) 100,0% (777) (296) - 1 (1.072)
OML 851 50,0% 426 - - 19 445
Cairú (40) 100,0% (40) - - - (40)
Camamu (77) 100,0% (77) - - - (77)
OceanPact México (364) 50,0% (182) - - 5 (177)
OceanPact Logística (53) 100,0% (53) - - (1) (54)
Grupo UP 7.271 100,0% 7.271 (2.204) - - 5.067
Total (37.007)

Controladora
Exercício findo em 31 
de dezembro de 2020

Lucro (prejuízo) 
da investida

% participa-
ção diretaSubtotal

Amortização 
de mais valia

Amortização dos 
juros capitalizados

Outros 
efeitos (*)

Total resultado 
de equivalência

OceanPact Navegação (30.189) 100,0% (30.189) - (204) (30) (30.393)
OceanPact International 6.108 100,0% 6.108 - - (154) 5.954
EnvironPact 2.978 99,95% 2.978 - - (637) 2.341
OceanPact Geociências (6.991) 100,0% (6.991) (176) - - (7.226)
O’Brien’s do Brasil 9.804 26,0% 2.549 - - (1) 2.548
Servmar (4.485) 100,0% (4.481) (46) - (2) (4.529)
OceanPact Netherlands (4.037) 100,0% (4.037) - - (86) (4.123)
Maraú (3.105) 99,9% (3.102) - - (3) (3.105)
SLP 1.321 96,78% 1.320 - - 1 1.321
OML (2.047) 50% (1.024) - - 114 (910)
OceanPact México (1.838) 50% (919) - - - (919)
Total (40.786)
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Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos dos investimen-
tos do consolidado.

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2021 O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
PL investida 11.453 (75) -
% participação direta 50% 50% -
Total investimentos 5.727 (38) -
Outros efeitos - 1 -
Total investimentos 5.727 (37) 5.690

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020 O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
PL investida 10.281 (1.873) -
% participação direta 50% 50% -
Total investimentos 5.140 (936) -
Outros efeitos (*) - 1.048 -
Total investimentos 5.140 112 5.252
(*) Saldo de outros efeitos considerados na conciliação do patrimônio líquido da OceanPact México é decorrente, principalmen-
te, de adiantamento para futuro aumento de capital.
Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos do resultado de 
equivalência patrimonial do consolidado.

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Consolidado

O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
Lucro (prejuízo) da investida 11.367 (364) -
% participação direta 50% 50% -
Total resultado de equivalência 5.684 (182)
Outros efeitos (*) (1) 5
Total resultado de equivalência 5.683 (177) 5.506

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Consolidado

O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
Lucro (prejuízo) da investida 9.804 (1.838) -
% participação direta 50% 50% -
Total resultado de equivalência 4.902 (919) 3.983
(a) Informações adicionais sobre determinadas investidas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2021, a OceanPact Serviços 
Marítimos possui um saldo a pagar aos vendedores, referente à aquisição da Servmar, no valor de R$1.542, apresentado na 
rubrica “Outras obrigações” (R$1.764 em 31 de dezembro de 2020). Não há incidência de juros sobre esse saldo. Em 31 de 
dezembro de 2021, a OceanPact Netherlands possuía capital subscrito e integralizado no valor de US$121.969 mil (US$19.319 
mil integralizado em 31 de dezembro de 2020). Os aportes realizados no exercício que totalizaram R$570.992, demonstrados 
na movimentação acima, foram destinados para aquisição de embarcações e equipamentos para a adequação destas. A OML 
é uma investida direta e indireta da Companhia, controlada em conjunto pela Companhia e pela OceanPact Geociências e, por-
tanto, consolidada nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia desde 4/11/2019. Em 13/08/2020, a Companhia 
passou a deter de forma direta a participação de 50% na OML, anteriormente detida pela OceanPact International. Em 31 de de-
zembro de 2021 foram baixados os saldos de ágio por expectativa de rentabilidade futura na investida Servmar. Após avaliação 
interna acerca do valor recuperável deste investimento, assim como as expectativas atuais de distribuição de lucros desta inves-
tida, entendeu-se que havia baixa expectativa de realização, optando-se assim, pela baixa do montante de R$ 4.637, conforme 
movimentação do investimento apresentado nesta nota explicativa. 13.2. Aquisição da UP Apoio e Agriex. Em 08/05/2021, foi 
celebrado o contrato de compra e venda entre a Companhia, sua subsidiária OceanPact Netherlands e sociedades do Grupo 
UP, sendo concluída a operação em 1º de junho de 2021. Na referida operação foram adquiridas a totalidade das quotas das 
sociedades brasileiras UP Offshore Apoio Marítimo Ltda e Agriex Agenciamento, Afretamentos e Apoio Marítimo Ltda, denomi-
nadas em conjunto como Grupo UP. Além disso, no contexto da mesma operação, porém realizado de forma separada visando 
somente a compra de ativos, realizada através da subsidiária OceanPact Netherlands, houve a compra de 5 embarcações de 
bandeira estrangeira. No total foram adicionadas à frota da Companhia 8 novas embarcações, sendo 3 destas advindas da 
combinação de negócios que tratou da compra das sociedades do Grupo UP e 5, como anteriormente mencionado, através da 
compra de ativos pela subsidiária OceanPact Netherlands. Deste total, cinco são do tipo PSV’s (Platform Supply Vessel), duas 
do tipo RSV’s (ROV Support Vessel) e uma do tipo OTSV (Offshore Terminal Support Vessel). O preço total da operação foi de 
US$1.145 mil referente à aquisição da UP Apoio e US$5 mil à aquisição da Agriex. Além disso, a Companhia também adquiriu 
cinco embarcações estrangeiras através de sua subsidiária OceanPact Netherlands pelo montante de US$29.000 mil. O mon-
tante referente a contraprestação transferida para concretização da combinação de negócios equivale a R$5.937, conforme 
quadro apresentado abaixo.  A tabela a seguir demonstra os ativos adquiridos e passivos assumidos na data de aquisição - em 
milhares de reais - R$, assim como o efeito do ganho por compra vantajosa da operação reconhecido no resultado do exercício 
na conta de “outras receitas e despesas operacionais”:
Em 1º de junho de 2021 Valores justos preliminares
Ativos
Caixa e equivalente de caixa 3.268
Contas a receber de clientes 12.611
Outras contas a receber 685
Adiantamentos 4.754
Tributos a recuperar 14.620
Despesas antecipadas 184
Ativo Circulante 36.122
Depósitos judiciais 518
Impostos diferidos 43.603
Outros ativos 2.117
Investimentos 103
Imobilizado 24.104
Intangível 11.684
Ativo Não Circulante 82.129
Passivos
Fornecedores (19. 491)
Adiantamentos a clientes (240)
Obrigações fiscais (2.021)
Obrigações trabalhistas (10)
Provisões trabalhistas (9.647)
Outras provisões (5.999)
Outras contas a pagar (919)
Passivo Circulante (38.327)
Fornecedores (1.327)
Provisão para contingências (14.112)
Provisões para multas (43.463)
Contingências não reconhecidas (12.870)
Passivo Não Circulante (71.772)
Ativos líquidos 8.152
Participação adquirida 100,00%
Contraprestação transferida e a transferir 5.937
Montante não alocado - Compra vantajosa (vide nota explicativa nº 30) 2.215
A combinação de negócios, na qual ocorreu a aquisição do controle do Grupo UP, identificou, uma mais valia de certos ativos 
imobilizados e intangíveis no valor de R$32.346, sendo R$20.662 referente a embarcações e R$11.684 de contratos firmados 
com o cliente Petrobras. Além disso, a avaliação gerou uma “menos valia” proveniente de contingências identificadas e valoriza-
das no escopo desta avaliação. Estes valores ocasionaram um ganho de compra vantajosa, reconhecidos nestas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas (vide nota explicativa nº 30).
14. Dividendos a Receber. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de dividendos a receber pela controladora é de R$2.151 e 
R$1.421 para fins de consolidado (R$2.050 e R$1.226 em 31 de dezembro de 2020, para fins de controladora e consolidado, 
respectivamente). No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram recebidos dividendos nos montantes de R$5.329 e 
R$4.902 para fins de controladora e consolidado, respectivamente (no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram rece-
bidos dividendos nos montantes de R$2.552 e R$2.988 para fins de controladora e consolidado, respectivamente).
15. Direito de Uso. O direito de uso de imóvel de terceiros e embarcações são referentes a 36 contratos firmados pela Com-
panhia e por suas controladas vigentes em 31 de dezembro de 2021 (15 contratos vigentes em 31 de dezembro de 2020). Vide 
nota explicativa nº 21 para maiores informações acerca dos contratos de arrendamento firmados e vigentes em 31 de dezembro 
de 2021. As principais adições ocorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 referem-se a contratos de afretamento 
celebrados para duas embarcações do tipo AHTS-TO, denominadas Rochedo de São Pedro e Rochedo de São Paulo, pelo 
prazo de 26 meses e valor de USD 9,0 milhões cada, com o compromisso de aquisição ao final do período de afretamento. Tais 
contratações foram concluídas para atender à demanda oriunda de contratos firmados com o cliente Petróleo Brasileiro S.A 
(“Petrobras”) firmados pela Companhia. As taxas de amortização anuais utilizadas pela Companhia e suas controladas estão 
considerando os prazos dos respectivos contratos de arrendamento. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não foi 
identificada necessidade de constituição de provisão para perda nos ativos desta natureza.

Controladora
Direito de uso 31/12/19 Adições Baixas 31/12/20 Adições Baixas 31/12/21
Imóveis – arrendamento 15.214 20.296 - 35.510 556 (5.243) 30.823
Embarcações – arrendamento 14.878 31.639 (248) 46.269 71.534 (540) 117.263
Subtotal 30.092 51.935 (248) 81.779 72.090 (5.783) 148.086
Amortização acumulada
Imóveis – arrendamento (1.926) (2.321) - (4.247) (2.955) 1.783 (5.419)
Embarcações – arrendamento (4.050) (10.466) - (14.516) (19.635) 540 (33.611)
Subtotal (5.976) (12.787) - (18.763) (22.590) 2.323 (39.030)
Total líquido 24.116 39.148 (248) 63.016 49.500 (3.460) 109.056

Consolidado

Direito de uso 31/12/19 Adições Baixas
Ajuste de 

conversão 31/12/20 Adições Baixas
Ajuste de 

conversão 31/12/21
Imóveis - arrendamento 19.867 21.418 - - 41.285 6.710 (6.882) - 41.113
Embarcações - arrendamento 14.065 93.131 (1.798) (2.394) 103.004 122.047 (42.639) 10.133 192.545
Subtotal 33.932 114.549 (1.798) (2.394) 144.289 128.757 (49.521) 10.133 233.658
Amortização acumulada
Imóveis - arrendamento (2.774) (3.305) - - (6.079) (4.724) 2.734 - (8.069)
Embarcações - arrendamento (3.274) (11.136) 287 60 (14.063) (31.340) 5.807 (1.125) (40.721)
Subtotal (6.048) (14.441) 287 60 (20.142) (36.064) 8.541 (1.125) (48.790)
Total líquido 27.884 100.108 (1.511) (2.334) 124.147 92.693 (40.980) 9.008 184.868
16. Imobilizado. Dando continuidade ao seu plano de crescimento, a OceanPact adquiriu 12 embarcações no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021. As embarcações UP Rubi, UP Topazio e UP Diamante foram adquiridas através da aquisição de 
controle pela Companhia da UP Apoio, e as embarcações UP Pearl, UP Coral, UP Opal, UP Amber e UP Esmeralda adquiridas 
pela investida OceanPact Netherlands junto ao Grupo UP (vide nota explicativa nº 13.2). Adicionalmente, foram adquiridas pela 
subsidiária integral OceanPact Netherland as embarcações Água Marinha (renomeada para Ilha de Santana), Parcel do Bando-
lim (até então afretada), John G McCall (renomeada para Ilha das Flechas) e Larissa. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 a linha de adiantamentos a fornecedores apresentou variação de adições decorrentes de adiantamentos efetuados pela 
Companhia e suas investidas, principalmente, para construção de cinco ROVs (Remote Operating Vehicle) próprios encomen-
dados que trabalharão nas embarcações RSVs da Companhia, com datas estimadas de entrega ao longo dos primeiros meses 
de 2022. Além disso, ocorreram movimentações de adiantamentos a fornecedores correspondentes à aquisição de materiais, 
serviços e equipamentos utilizados na prestação de serviços de docagem e adequação das embarcações da OceanPact. O 
empréstimo firmado entre a OceanPact Navegação e o BNDES possui as embarcações Fernando de Noronha e Jim Obrien, 
objetos dos financiamentos, dadas em garantia da dívida, que apresentam em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 
2020, em conjunto, valor contábil de R$145.230 e R$149.533, respectivamente.

Controladora

31/12/19 Adições Baixas
Transfe-
rências 31/12/20 Adições Baixas

Transfe-
rências 31/12/21

Custo
Embarcações e docagens 137.596 79.269 (6.159) 928 211.634 94.017 (9.099) 10.270 306.822
Máquinas e equipamentos 48.955 12.815 - 638 62.408 6.893 (136) 1.110 70.275
Computadores e periféricos 2.193 747 - - 2.940 1.373 - 300 4.613
Móveis e utensílios 918 87 - - 1.005 2 - - 1.007
Instalações 605 188 - - 793 522 - - 1.315
Benf. em bens de terceiros 5.714 76 - - 5.790 38.999 (1.474) (5.932) 37.383
Adiantamentos a fornecedores - 9.312 - (1.566) 7.746 25.230 (153) (5.748) 27.075
Subtotal 195.981 102.494 (6.159) - 292.316 167.036 (10.862) - 448.490
Depreciação acumulada
Embarcações e docagens (67.761) (16.055) 6.009 - (77.807) (41.199) 8.732 - (110.274)
Máquinas e equipamentos (21.910) (4.778) - - (26.688) (6.092) 75 - (32.705)
Computadores e periféricos (1.360) (314) - - (1.674) (509) - - (2.183)
Móveis e utensílios (362) (91) - - (453) (87) - - (540)
Instalações (331) (73) - - (404) (117) - - (521)
Benf. em bens de terceiros (2.100) (716) - - (2.816) (2.149) 1.413 - (3.552)
Subtotal (93.824) (22.027) 6.009 - (109.842) (50.153) 10.220 - (149.775)
Total líquido 102.157 80.468 (150) - 182.474 116.883 (642) - 298.715

Consolidado

31/12/19
Ajuste de 

Conversão
Combinações 

de negócios Adições Baixas Transferências 31/12/20
Custo
Embarcações e docagens 427.341 31.155 203 108.251 (6.838) 928 561.039
Máquinas e equipamentos 124.014 8.591 1.496 67.140 (16.841) 638 185.038
Computadores e periféricos 3.118 - 130 1.224 (6) 4.466
Móveis e utensílios 1.351 - 167 109 (1) 1.626
Instalações 877 - 50 227 - 1.154
Veículos 6.871 - 48 - - 6.919
Terrenos 70 - (70) -
Benf. em bens de terceiros 6.578 - - 658 (783) 6.452
Adiantamentos a fornecedores - - - 12.915 - (1.566) 11.349
Subtotal 570.150 39.746 2.164 190.524 (24.540) - 778.043
Depreciação acumulada
Embarcações e docagens (118.757) (12.645) - (46.874) 6.176 - (172.101)
Máquinas e equipamentos (34.825) (2.137) - (17.312) 4.595 - (49.679)
Computadores e periféricos (1.485) - - (598) - - (2.083)
Móveis e utensílios (383) - - (161) 1 - (543)
Instalações (338) - - (124) - - (462)
Veículos (3.049) - - - - - (3.049)
Benf. em bens de terceiros (2.189) - - (1.885) 392 - (3.683)
Subtotal (161.026) (14.782) - (66.955) 11.163 - (231.600)
Total líquido 409.124 24.964 2.164 123.569 (13.377) - 546.444

Consolidado

31/12/20
Ajuste de 

Conversão
Combinações 

de negócios Adições Baixas Transferências 31/12/21
Custo
Embarcações e docagens 561.039 34.361 24.104 506.279 (9.129) 44.396 1.161.050
Máquinas e equipamentos 185.038 5.121 - 21.571 (3.095) 18.731 227.366
Computadores e periféricos 4.466 - - 1.813 (4) 300 6.575
Móveis e utensílios 1.626 - - 2 - - 1.628
Instalações 1.154 - - 1.031 - - 2.185
Veículos 6.919 - - - - - 6.919
Terrenos - - - - - - -
Benf. em bens de terceiros 6.452 - - 40.982 (1.474) (5.781) 40.179
Adiantamentos a fornecedores 11.349 5.679 - 206.619 (153) (57.646) 165.848
Subtotal 778.043 45.161 24.104 778.297 (13.855) - 1.611.750
Depreciação acumulada
Embarcações e docagens (172.100) (7.093) - (94.556) 8.737 - (265.013)
Máquinas e equipamentos (49.679) (1.374) - (23.421) 1.681 - (72.793)
Computadores e periféricos (2.083) - - (867) 4 - (2.946)
Móveis e utensílios (543) - - (163) - - (706)
Instalações (462) - - (211) - - (673)
Veículos (3.049) - - (3) - - (3.052)
Benf. em bens de terceiros (3.683) - - (2.464) 1.413 - (4.734)
Subtotal (231.599) (8.467) - (121.685) 11.835 - (349.917)
Total líquido 546.444 36.694 24.104 656.612 (2.020) - 1.261.833
As taxas de depreciação anuais utilizadas pela OceanPact, para todos os períodos reportados, considerando bens adquiridos 
novos, estão relacionadas a seguir.
Bens Taxa anual
Embarcações 5% e 10%
Máquinas e equipamentos 10%
Computadores e periféricos 20%
Móveis e utensílios 10%
Instalações 10%
Benfeitorias em imóveis e embarcações de terceiros (*)
Veículos 20%
Docagens 20% e 40%
(*) Depreciação pelo prazo de locação dos bens de terceiros.
Nas data-base de 31 de dezembro de 2021, a OceanPact efetuou a análise dos indicativos de impairment, e concluiu não haver 
necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução a valor recuperável dos itens componentes do seu ativo 
imobilizado.
17. Intangível Controladora

31/12/19 Adições Transferência 31/12/20 Adições 31/12/21
Custo:
Licenças de softwares 3.031 777 29 3.837 1.365 5.202
Adiantamentos a fornecedores - 29 (29) - - -
Amortização acumulada:
Licenças de softwares (2.100) (638) - (2.738) (565) (3.303)
Total líquido 931 167 - 1.099 800 1.899

Consolidado

31/12/19

Combina-
ções de 

negócios
Adi-

ções

Ajuste 
de Con-
versão

Trans-
ferên-

cias 31/12/20

Combi-
nações 

de ne-
gócios

Adi-
ções

Baixas 
(***)

Ajuste 
de 

Con-
versão 31/12/21

Custo
Licenças de softwares 4.084 103 2.185 232 58 6.662 - 3.076 - 237 9.975
Ágio - Rentabilidade futura (*) 4.856 2.540 - - - 7.396 - - (4.637) - 2.759
Contratos (**) - - - - - - 11.684 - - - 11.684
Adiantamentos
 a fornecedores - - 58 - (58) - - - - - -
Amortização acumulada
Licenças de softwares (2.293) - (1.054) (38) - (3.385) - (1.289) - (65) (4.739)
Contratos (**) - - - - - - - (2.857) - - (2.857)
Total líquido 6.647 2.643 1.189 194 - 10.673 11.684 (1.070) (4.637) 172 16.822
(*) O ágio oriundo de rentabilidade futura é referente ao investimento nas controladas OceanPact Geociências e SLP.  (**)  Mais 
valia apurada na combinação de negócios (vide nota nº 13.2) referente a contratos mantidos pelo Grupo UP com o cliente Petro-
bras. (***)  Baixa do ágio na controlada Servmar, conforme nota explicativa nº 13.1.
A taxa de amortização anual das licenças de softwares utilizada pela Companhia é de 20% para os períodos apresentados (con-
troladora e consolidado). Na data-base de 31 de dezembro de 2021, a Companhia reavaliou a análise de impairment de ativos 
intangíveis, concluindo não haver indicativos que apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento de provisão para 
perda por redução ao valor recuperável dos itens componentes do seu ativo intangível, exceto em relação ao ágio na investida 
Servmar, conforme nota explicativa nº 13.1.
18. Obrigações com Pessoal Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Salários 6.899 7.342 12.400 11.282
13º salário 123 53 175 100
Férias 9.272 6.333 18.030 10.424
FGTS/INSS 11.873 9.533 19.923 13.983
Provisão para bônus e outros 4.765 6.777 7.322 7.739
Total 32.932 30.038 57.850 43.528
19. Fornecedores Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Moeda nacional 40.314 24.822 81.677 33.110
Moeda estrangeira 3.578 5.933 31.196 17.450
Fornecedores partes relacionadas (nota explicativa nº 25) 7.572 1.889 1.280 1.256

51.464 32.644 114.153 51.816
A variação apresentada para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 reflete o investimento da Companhia em benfeitorias 
e adequações realizadas nas embarcações adquiridas no decorrer do ano. Além disso, houve aumento expressivo proveniente 
da construção de cinco ROVs (Remote Operating Vehicle) próprios que serão entregues no decorrer do exercício de 2022.
20. Empréstimos e Financiamentos, Debêntures a Pagar e Credores por Financiamento
20.1. Empréstimos e Financiamentos Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Aymoré 147 242 147 242
Banco ABC Brasil 9.744 10.020 9.744 10.020
Banco Bocom BBM 9.731 9.816 28.305 29.439
Banco Bradesco 1 1 1 152
Banco CCB Múltiplo - 12.983 - 12.983
Banco do Brasil - 4.453 - 4.453
Banco Guanabara - - - 6.822
Banco Itaú - - 1.116 4.371
Banco Santander 66.117 4.989 66.117 17.378
BNDES 15.471 18.868 278.164 274.372
Caixa Econômica Federal - 19.937 - 29.866
FINEP 16.661 16.585 16.661 16.585
Banco Votorantim 9.561 9.950 9.561 9.950
Total 127.433 107.844 409.816 416.633
Circulante 21.891 30.100 49.150 67.257
Não circulante 105.542 77.744 360.666 349.376
As taxas de juros e as datas dos vencimentos dos saldos apresentados acima, em aberto em 31 de dezembro de 2021, estão 
discriminadas a abaixo.
Instituições financeiras Finalidade Taxa de juros mensal (%) Vencimento (*)
Aymoré Financiamento de bens 1,15 abr/23
Banco ABC Brasil Capital de giro 0,37 + CDI nov/24
Banco Bocom BBM Capital de giro 0,36 + CDI nov/25
Banco Itaú Financiamento de bens 0,74 nov/24
Banco Santander Capital de giro 0,32 + CDI set/25
Banco Votorantim Capital de giro 0,37 + CDI nov/23
BNDES Financiamento de embarcações 0,23 a 0,32 + Variação do dólar abr/32
FINEP Financiamento de projeto TJLP abr/31
(*) As datas acima representam o vencimento final da dívida com a referida instituição financeira.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 houve a captação de empréstimo junto ao Banco Santander, concedido 
à controladora, no valor de R$ 65.000, com carência de 1 ano, que teve como objetivo a otimização da estrutura de capital da 
Companhia, bem como o pré pagamento de empréstimos no valor de R$ 10.000 concedidos anteriormente por esta mesma 
instituição financeira. Esta captação teve como garantia recebíveis do contrato da embarcação John MCcall, e possui cláusulas 
restritivas financeiras que estão apresentadas abaixo. O saldo a pagar ao BNDES é referente ao empréstimo, concedido à con-
trolada OceanPact Navegação pelo Fundo da Marinha Mercante em conexão com a construção de embarcações. Este contrato 
firmado com o BNDES foi celebrado em 17/07/2014 no qual apresenta cláusula de exigência de uma conta centralizadora, onde 
deve ser mantido o valor correspondente a no mínimo três meses da dívida mensal, incluindo principal e juros (nota explicativa 
nº 6). O empréstimo junto ao BNDES é atrelado ao dólar norte-americano. O financiamento junto à FINEP foi contratado em 
25/03/2019 com o objetivo de realizar um projeto específico de plataforma Cronos, que integrará dados meteoceanográficos 
de diferentes fontes, com o objetivo de reduzir o tempo entre a detecção de um incidente e uma resposta eficaz. O valor total do 
contrato é de R$34.834, tendo sido liberado até 31 de dezembro de 2021 o valor de R$16.661 e a primeira parcela a ser paga em 
um prazo de 48 meses a partir da data da assinatura do contrato. Em conexão com este empréstimo, a Companhia efetuou um 
depósito garantia junto ao Banco Bocom BBM e se comprometeu a efetuar depósitos mensais por 48 meses, ao longo do prazo 
de carência. Como contrapartida, o Banco Bocom BBM emitiu uma carta de fiança à FINEP, no valor de R$16.675, em conexão 
com o financiamento em questão. Tal investimento poderá ser utilizado para quitar o referido financiamento em data futura e, em 
31 de dezembro de 2021 constituía um saldo de R$12.726 (vide nota explicativa nº 6). A movimentação do saldo de empréstimos 
e financiamentos está apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/19 127.229 394.954
Novas captações 119.820 155.761
Pagamentos de principal (140.254) (198.151)
Pagamentos de juros (9.432) (19.136)
Variação cambial 342 62.100
Juros apropriados 10.717 20.502
Combinações de negócio - 640
Outros (578) (37)
Saldo em 31/12/20 107.844 416.633
Novas captações 64.940 65.221
Pagamentos de principal (48.611) (97.006)
Pagamentos de juros (7.905) (16.370)
Variação cambial 2.145 24.134
Juros apropriados 8.840 17.016
Outros 180 188
Saldo em 31/12/21 127.433 409.816
Os valores a pagar, até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente, classificadas no passivo não circulante, estão 
discriminados a seguir (não considera encargos futuros):
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Ano Controladora Consolidado
2023 42.460 74.857
2024 31.392 63.517
2025 20.507 51.729
2026 2.055 27.887
Após 2026 9.128 142.676
Total 105.542 360.666
A Companhia e suas controladas não possuem parcelas a pagar vencidas nas 
datas-bases apresentadas. A Companhia e suas controladas detêm empréstimos e 
financiamentos que apresentam cláusulas restritivas financeiras e não financeiras, 
que se descumpridas implicam no vencimento antecipado das dívidas. A Companhia 
informa que não houve descumprimento das cláusulas restritivas na data-base de 31 
de dezembro de 2021. A seguir listamos estas principais cláusulas dos empréstimos 
e financiamentos:
Instituições 
financeiras Principais cláusulas restritivas

Banco Santander

Indicador: Dívida Líquida Bancária / EBITDA • Menor ou igual a 
3,75x em 31/12/2021, • Menor ou igual a 3,00x em 31/12/2022  

• Menor ou igual a 2,70x em 31/12/2023; • Menor ou igual a 2,60x 
em 31/12/2024; • Menor ou igual a 2,50x em 31/12/2025 e anos 

seguintes

BNDES

Manutenção do saldo da conta centralizadora, cumprimento de 
determinadas obrigações relacionadas a treinamento em caso 

de redução de pessoal, adoção de medidas de proteção ao meio 
ambiente

Além das principais cláusulas restritivas mencionadas acima, alguns contratos pos-
suem determinadas obrigações de entrega de demonstrações financeiras, aprova-
ção prévia em caso de alteração do controle societário, dentre outras. 
20.2. Debêntures a pagar. Em 18/10/2021, a Companhia assinou a escritura para  
3ª emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões com prazo de 5 anos com 
1 ano de carência de principal com custo de CDI+5,0% ao ano. Os recursos desta 
captação serão destinados a compra de embarcação e robôs submarinos, como 
informado na nota explicativa nº 16, além da otimização da estrutura de capital da 
Companhia, com o pré-pagamento de R$ 110.000 em dívidas anteriores, incluindo 
a liquidação total da 2ª debênture emitida em setembro de 2020. Durante as nego-
ciações para emissão da 3ª debênture as cláusulas restritivas foram renegociadas e 
unificadas, mantendo a 1ª e 3ª emissões com mesmos indicadores de performance.

Controladora e Consolidado
31/12/21 31/12/20

Circulante 73.348 28.671
Não circulante 584.343 227.785
Total 657.691 256.456
A movimentação do saldo de debêntures a pagar está apresentada a seguir:

Controladora e Consolidado
Saldo em 31/12/19 -
Novas captações 265.004
Custos de emissão (9.961)
Apropriação de custos 804
Apropriação de juros 5.542
Pagamento de juros (4.935)
Outros 2
Saldo em 31/12/20 256.456
Saldo em 31/12/20 256.456
Novas captações 500.000
Custos de emissão (24.312)
Apropriação de custos 3.324
Apropriação de juros 33.637
Pagamento de principal (70.294)
Pagamento de juros (41.120)
Saldo em 31/12/21 657.691
As principais informações acerca das debêntures emitidas estão apresentadas a 
seguir:

Operação Debêntures 01 Debêntures 03
Data emissão 28/09/2020 18/11/2021
Valor emissão R$204.000 R$500.000
Liberação até 
31/12/2020 R$204.000 R$500.000

Taxa de remune- 
ração anual CDI + 5,50% CDI + 5,00%
Comissão 3,00% 4,15%

Amortização

Trimestral (1 ano de carência e 
amortização

 em 17 parcelas)

Trimestral (1 ano de carência e 
amortização

 em 17 parcelas)

Cláusulas restriti-
vas  (indicadores 
financeiros men- 
suração anual)

Indicador: Dívida Liquida Ajus-
tada / EBITDA Ajustado (*) - até 
3,75x em 2021 - até 3,00x em 
2022 - até 2,70x em 2023 - até 
2,60x em 2024 - até 2,50x em 

2025 e demais

Indicador: Dívida Liquida Ajus-
tada / EBITDA Ajustado (*) - até 
3,75x em 2021 - até 3,00x em 
2022 - até 2,70x em 2023 - até 
2,60x em 2024 - até 2,50x em 

2025 e demais
(*) Para fins de mensuração dos indicadores financeiros das debêntures, a Dívida 
Líquida Ajustada considera o endividamento líquido da Companhia e impactos de-
correntes da adoção do CPC 06(R2) / IFRS 16 até 18.11.2021 e o EBITDA Ajustado 
da Companhia compreende o lucro líquido antes dos impostos, antes do resultado fi-
nanceiro, antes da despesa de depreciação e amortização, e antes de eventuais mul-
tas contratuais de clientes do exercício e eventuais custos de impairment de ativos. 
A Companhia informa que não houve descumprimento das cláusulas restritivas na 
data-base de 31 de dezembro de 2021. Foram oferecidos como garantias contratos 
firmados de prestação de serviços com a Petrobras, e embarcações). Os valores a 
pagar até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente, classificados no pas-
sivo não circulante, estão discriminados a seguir (não considera encargos futuros):
Ano Controladora e Consolidado
2023 153.324
2024 161.415
2025 151.738
2026 117.866
Total 584.343
20.3. Credores por financiamento. Em 2/08/2021, a Companhia adquiriu da Triunfo 
Logística Ltda. a embarcação Pedra do Sal, pelo montante de R$18.900 a ser pago 
em 72 parcelas mensais, sendo 71 parcelas fixas no valor de R$225 e a última parce-
la no valor de R$2.925. O saldo passivo foi reconhecido com base no valor presente 
dos pagamentos futuros. A embarcação Pedra do Sal é objeto de um contrato de 
arrendamento, no qual a Companhia atua como arrendadora e a Sea Partners Nave-
gação e Logística Ltda. como arrendatária, com vigência de 72 meses.
21. Passivo de Arrendamento Controladora Consolidado
Passivo de arrendamento em 31/12/2019 29.422 30.600
Pagamentos de principal (9.937) (12.348)
Pagamentos de juros (3.080) (5.438)
Juros apropriados 4.334 6.504
Novos arrendamentos 51.935 114.549
Baixa de arrendamentos (248) (263)
Ajuste de conversão - (2.215)
Outros (62) (81)
Passivo de arrendamento em 31/12/2020 72.364 131.308
Passivo de arrendamento em 31/12/2020 72.364 131.308
Pagamentos de principal (13.985) (39.597)
Pagamentos de juros (6.016) (17.893)
Juros apropriados 8.730 20.331
Novos arrendamentos 72.090 128.757
Baixas de arrendamentos (*) (4.281) (39.940)
Ajuste de conversão - 9.817
Outros 585 351
Passivo de arrendamento em 31/12/2021 129.487 193.134
Imóveis 31.268 39.943
Embarcações 98.219 153.191
(*) Baixas de arrendamento referem-se principalmente às embarcações UP Água 
Marinha, adquirida pela OceanPact no primeiro trimestre de 2021, e Parcel do Ban-
dolim, adquirida no terceiro trimestre de 2021 (vide nota explicativa nº 16). As natu-
rezas dos contratos de arrendamento firmados pela Companhia e suas controladas, 
vigentes em 31 de dezembro de 2021, assim como data de vencimento, período de 
vigência e as taxas de desconto utilizadas, estão apresentadas a seguir.

Tipo de contrato - Direito de uso

Taxa 
desconto 
mensal

Vigên-
cia do 

contrato
Venci-
mento

1 Imóvel Filial Guarujá 0,91% 3 anos jun/22
2 Imóvel Matriz 0,87% 6 anos abr/25
3 Imóvel Filial Macaé 0,91% 3 anos out/22
4 Imóvel Filial São João da Barra 0,91% 8 anos set/27
5 Imóvel Itaipuaçu 0,86% 10 anos jul/30
6 Imóvel São João da Barra Codepe 1,10% 25 anos ago/45
7 Imóvel São João da Barra Codepe - área adicional 0,77% 3 anos jun/23
8 Afretamento embarcação BS Camboriú 0,81% 3 anos nov/22
9 Afretamento embarcação Parcel das Paredes (a) 0,57% 3 anos ago/23
10 Afretamento embarcação Parcel Manuel Luís (a) 0,74% 3 anos mar/22
11 Afretamento embarcação Parcel do Bandolim (a) 0,78% 2 anos out/23
12 Afretamento embarcação Parcel dos Meros (c) 0,79% 3 anos out/23
13 Imóvel Galpão Barão de Cocais 1,03% 5 anos mar/26
14 Imóvel Galpão Governador Valadares 0,90% 2 anos set/23
15 Imóvel Galpão João Neiva 0,99% 5 anos fev/26
16 Imóvel Galpão Ouro Preto 0,74% 1 ano mar/22
17 Imóvel Galpão Santa Maria 0,99% 5 anos fev/26
18 Imóvel Galpão São Vicente 0,99% 5 anos fev/26
19 Afretamento embarcação Mar Bravo VII 0,78% 1 ano mai/22
20 Imóvel Galpão MC Laren - Green Port 1,06% 5 anos fev/26
21 Afretamento embarcação Coral (b) 1,05% 3 anos mai/24
22 Afretamento embarcação Opal (b) 1,05% 3 anos mai/24
23 Afretamento embarcação Pearl (b) 1,05% 3 anos mai/24
24 Afretamento embarcação Rochedo de São Pedro (c) 1,06% 2 anos jul/23
25 Afretamento embarcação Rochedo de São Paulo (c) 1,06% 2 anos jul/23
26 Afretamento embarcação Didi-k 1,05% 1 ano mai/22
27 Imóvel Galpão Colatina 1,39% 5 anos fev/26
28 Afretamento embarcação Ilha de Santana 1,24% 3 anos out/24
29 Afretamento embarcação Larissa (a) 1,43% 4 anos ago/25
30 Imóvel Fundão 0,91% 3 anos mar/24
31 Imóvel SP Carnaubeiras 0,88% 1 ano fev/22
32 Imóvel CDA Goiânia 0,90% 3 anos out/24
33 Imóvel Filial Macaé 0,91% 3 anos nov/24
(a) Contratos de afretamento firmados entre a Companhia e a sua controlada Oce-
anPact Netherlands. O passivo de arrendamento referentes a essas embarcações 
é de R$95.842 em 31 de dezembro de 2021 (R$31.065 em 31 de dezembro de 
2020). (b) Contratos firmados entre as controladas UP Offshore Apoio Marítimo e 
OceanPact Netherlands no escopo da combinação de negócios apresentada na 
nota explicativa nº 13.2. (c) Afretamentos firmados entre a controlada OceanPact 
Netherlands com a DDW Offshore e Havila Harmony AS e subarrendadas para a 
controladora e a controlada Maraú Navegação, respectivamente.

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Passivo de arrendamento – circulante 58.809 18.424 41.379 34.288
Passivo de arrendamentos - não circulante 70.678 53.940 151.755 97.020
Total do passivo de arrendamento 129.487 72.364 193.134 131.308
Os fluxos futuros do passivo de arrendamento (descontados e não descontados), 
base para apuração de créditos de PIS e COFINS, estão apresentados a seguir, 
assim como o direito potencial de PIS e COFINS a recuperar.

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa nominais 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Contraprestação do arrendamento 90.623 103.407 101.437 108.907
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%) 8.383 9.565 9.383 10.074

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa descontados 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Contraprestação do arrendamento 31.420 38.337 39.830 42.545
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%) 2.906 3.546 3.684 3.935
22. Tributos a Recolher Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Tributos correntes (*) 10.731 6.514 21.668 13.171
Parcelamentos 23.185 29.138 27.761 34.895

33.916 35.652 49.429 48.066
(*) Os saldos de tributos correntes compreendem, principalmente, PIS, COFINS e 
ISS a pagar.
Composição dos parcelamentos: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Parcelamentos
Federais (a) 21.148 26.665 24.502 30.911
Municipais (b) 2.037 2.473 3.259 3.984

23.185 29.138 27.761 34.895
Circulante 5.953 5.953 7.120 7.139
Não Circulante 17.232 23.185 20.641 27.756
(a) Referente a parcelamento de impostos federais no âmbito da RFB e PGFN. (b) 
Referente a parcelamentos de ISS.
23. Outras Obrigações Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Multas contratuais de clientes (a) 4.433 903 50.793 1.152
Aquisição de investimento (b) 1.542 1.764 1.542 1.764
Reembolso a pagar (c) - - 1.318 9.723
Partes relacionadas 471 - - -
Outras obrigações 757 1.299 8.569 3.821
Total 7.203 3.966 62.222 16.460
Circulante 2.217 2.342 10.982 14.638
Não circulante 4.986 1.624 51.240 1.822
(a) Multas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais com clientes, subs-
tancialmente, Petrobras. Para fins de consolidado, o principal saldo em 31 de de-
zembro de 2021, no valor de R$44.188, é da controlada UP Apoio, adquirida em 1º 
de junho de 2021 (vide nota explicativa nº 13.2), sendo referente, principalmente, à 
cobrança por utilização de combustível em excesso nos contratos firmados por esta in-
vestida, com fato gerador anterior à combinação de negócios. (b) Em 31 de dezembro 
de 2021, a OceanPact Serviços Marítimos possui um saldo a pagar aos vendedores, 
referente à aquisição da Servmar, no valor de R$1.542 (R$1.764 em 31 de dezembro 
de 2020). (c) Saldo referente a gastos incorridos por determinados fornecedores da 
investida OML, com ressarcimento ocorrido no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e com expectativa de serem liquidadas no exercício a findar-se em 31 de 
dezembro de 2022, de natureza de custos de pessoal e aluguéis de equipamentos 
relacionados à operação da OML. 
24. Provisão para Riscos. A Companhia e suas controladas figuram como parte 
em processos administrativos e judiciais de natureza tributária, cível e trabalhista 
surgidos no curso normal dos seus negócios, realizando depósitos judiciais quando 
necessário. As provisões para os eventuais desembolsos decorrentes desses pro-
cessos são estimadas e atualizadas pela Administração da Companhia, amparada 
pela opinião de seus consultores jurídicos externos. Em 31 de dezembro de 2021 e 
de 2020, a provisão registrada em relação àquelas causas consideradas como perda 
provável apresenta a seguinte composição e os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e de 2020, apresentam a seguinte movimentação:

Controladora Consolidado
Traba-
lhista Total

Traba-
lhista Cível

Tribu- 
tário Total

Saldo em 31/12/19 1.356 1.356 1.666 69 - 1.735
Provisões 30 30 142 79 - 221
Reversões (1.361) (1.361) (1.525) - - (1.525)
Pagamentos - - - - - -
Saldo em 31/12/20 25 25 283 148 - 431
Saldo em 31/12/20 25 25 283 148 - 431
Provisões 437 437 1.370 - - 1.370
Reversões (30) (30) (647) - - (647)
Combinações de negócios - - 18.401 - 8.581 26.982
Saldo em 31/12/21 432 432 19.407 148 8.581 28.136
Das provisões decorrentes das combinações de negócios ocorrida no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, conforme divulgado na nota explicativa nº 13.2., me-
recem destaque: (i) autos de infração de R$2.500 consubstanciando a cobrança de 
tributos federais suspensos e multa de 10% sobre o valor aduaneiro do bem impor-
tado por suposto descumprimento dos termos do REPETRO-SPED, e (ii) reclama-
ção trabalhista pleiteada pelo Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante 
(SINDMAR), com estimativa de perda de R$7.190, onde os termos se baseiam no 
deferimento de ordem judicial que obriga a controlada UP Apoio a cumprir acordos 
coletivos de trabalho da categoria, a partir do ano de 2010, especialmente no que se 
refere ao regime de trabalho e período de gozo de folga de 173 trabalhadores, o que 
compreende o pagamento de dobras, multas normativas, dentre outras obrigações. 
Outras reclamações trabalhistas pulverizadas sem representatividade individual, 
onde a UP Apoio figura como ré, dizem respeito a horas extras, questionamento acer-
ca de verbas rescisórias, dentre outros direitos trabalhistas possuem probabilidade de 
perda provável e provisão reconhecida. Além das provisões decorrentes da aquisição 
de controle da UP Apoio, outros processos trabalhistas da Companhia e suas inves-
tidas foram classificados com expectativa de perda provável e, portanto, constituídas 
provisões nas demonstrações financeiras. Estes envolvem reclamações trabalhistas, 
sendo que as mais relevantes, individualmente, dizem respeito a horas extras, ques-
tionamento acerca de verbas rescisórias, dentre outros direitos trabalhistas. Passivos 
contingentes com expectativa de perda possível. Os processos judiciais e adminis-
trativos, cuja expectativa de perda é classificada como possível, baseado no enten-
dimento dos consultores jurídicos externos da Companhia, não possuem provisão 
correspondente reconhecida. Essas causas estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Trabalhistas 3.191 2.704 14.153 5.718
Cíveis 2.564 3.600 2.920 3.600
Tributárias 8.182 10.032 25.270 10.032

13.937 16.336 42.343 19.350
As principais contingências em 31 de dezembro de 2021, classificadas com expectati-
va de perda possível se referem à (i) auto de infração por suposto cancelamento inde-
vido de notas fiscais (natureza tributária), advindo da combinação de negócios (nota 
explicativa nº 13.2) com a controlada UP Apoio no valor estimado de R$7.227 (zero 
em 31 de dezembro de 2020) e (ii) arbitragem de fornecedor decorrente de rescisão de 
contrato de afretamento de casco pela controladora (natureza cível) no valor estimado 
de R$2.484 (R$3.493 em 31 de dezembro de 2020). Além das contingências passivas 
apresentadas acima, a Companhia possui certas contingências ativas de montante 
relevante não reconhecidas contabilmente. Os principais valores referem-se à litígios 
da controlada UP, em função de rescisões de contratos realizados pela Petrobras sob 
o pretexto de ausência de renovação do Certificado de Autorização de Afretamento 
(CAA) para as embarcações objeto desses contratos. Essas rescisões foram contes-
tadas judicialmente pela controlada UP e a Companhia tem expectativa de êxito em 
seus pleitos, tendo inclusive já obtido uma decisão favorável em primeira instância. 
25. Partes Relacionadas. 25.1. Remuneração dos Administradores. Os diretores 
estatutários compõem o quadro de Administradores da Companhia (pessoal chave). 
A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado nos exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras. O Comitê de Auditoria foi instalado em 11 de fe-
vereiro de 2021.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Benefícios de curto prazo:
Pró-labore 4.950 4.512 8.404 7.548
Bônus 1.504 1.449 2.083 1.449

6.454 5.961 10.487 8.997
Incide sobre a remuneração da administração INSS patronal de 20%. 25.2. Resumo 
de transações com partes relacionadas

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Clientes (vide nota explicativa nº 7) 17.711 6.957 - -
Compartilhamento de despesas
 (vide nota explicativa nº 12) 1.854 949 216 106
Empréstimos a receber 39.114 35.314 - -
Dividendos a receber
 (vide nota explicativa nº 14) 2.146 2.050 1.412 1.226
Outros valores a receber
 (vide nota explicativa nº 12) 6.047 167 - 17
Total saldos ativos com
 partes relacionadas 66.872 45.437 1.628 1.349
Fornecedores (vide nota explicativa nº 19) (7.572) (1.889) (1.280) (1.256)
Empréstimos a pagar (72.443) (72.443) - -
Outras obrigações 
(vide nota explicativa nº 23) (471) - - -
Total saldos passivos com
 partes relacionadas (80.486) (74.332) (1.280) (1.256)

Controladora
31/12/2021

Companhias Clientes

Com-
partilha-

mento de 
despesas a 

receber Empréstimos

Outros 
valores 
a rece-

ber

For- 
nece-
dores

Outras 
obriga-

ções
A receber A pagar

OceanPact
 Navegação 14.240 495 - (72.443) 4.868 (28) (154)
OceanPact
 Geociências 3.308 580 26.000 - 36 (774) (96)
O’Brien’s
 do Brasil - 216 - - 3 (533) -
Cod Hole - - - - - (150) -
OTN - - - - - (515) -
Servmar - 563 13.114 - 9 - (99)
Maraú 60 - - - 1.016 (928) (95)
SLI - - - - 9 - -
Cairú 5 - - - 3 - (2)
Camamu 5 - - - 1 - -
OceanPact 
Logística - - - - 95 (595) (25)
Grupo UP 93 - - - 4 (4.049) -
SLP 3 -
Total 17.711 1.854 39.114 (72.443) 6.047 (7.572) (471)

Controladora
31/12/2020

Companhias
Clien-

tes

Comparti-
lhamento de 

despesas 
a receber

Empréstimos Outros 
valores 
a rece-

ber
Forne-

cedores
A re- 

ceber A pagar
OceanPact Navegação 3.021 331 - (72.443) 83 (57)
OceanPact Geociências 3.936 225 26.000 - 12 (1.281)
O’Brien’s do Brasil - 106 - - 17 (44)
Cod Hole - - - - - (96)
OTN - - - - - (411)
Servmar - 287 9.314 - 55 -
Total 6.957 949 35.314 (72.443) 167 (1.889)

Controladora
2021 2020

Companhias Receitas
Custos e 

despesas Receitas
Custos e 

despesas
OceanPact Navegação 19.345 (3.993) 3.021 (3.252)
OceanPact Geociências 5.445 (3.234) 9.667 (4.364)
O’Brien’s do Brasil 20 (1.119) 88 (1.134)
Cod Hole - (593) - (721)
OTN - (845) - (913)
Cairú 46 - - -
Camamu 46 - - -
Servmar - (4.048) - (2.738)
Maraú 115 (3.740) - -
OceanPact Logística - (3.553) - -
OceanPact Netherlands - (20.058) - (6.896)
Grupo UP 516 (16.777) - -
Outras partes relacionadas (*) - (909) - -
Total 25.533 (58.869) 12.776 (20.018)
(*) Refere-se a saldo com empresa prestadora de consultoria jurídica que se enqua-
dra no conceito de partes relacionadas, conforme CPC 05. Todos os contratos de 
empréstimos firmados entre a Companhia e suas investidas possuem valor deter-
minado e prazo indeterminado para pagamento, sem incidência de juros. A seguir é 
apresentada a movimentação dos saldos de empréstimos a pagar a partes relacio-
nadas e a receber de partes relacionadas, sendo o total com a OceanPact Navega-
ção para utilização do caixa em seus compromissos com terceiros, nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:

Empréstimos a pagar a partes relacionadas
Controladora

31/12/19 Captações Amortizações 31/12/20 Captações 31/12/21
50.743 22.000 (300) 72.443 - 72.443

Empréstimos a receber de partes relacionadas
Controladora

Saldo em 31/12/2019 1.390
Variação cambial 441
Recebimentos (649)
Empréstimos concedidos 35.319
Aporte de capital (1.187)
Saldo em 31/12/2020 35.314
Empréstimos concedidos 3.800
Saldo em 31/12/2021 39.114
A Companhia possui contratos vigentes até 31 de dezembro de 2021, referente a 
compartilhamento de despesas administrativas com suas investidas O’Brien’s do 
Brasil, OceanPact Geociências, OceanPact Navegação e Servmar. Os contratos 
preveem que a Companhia deve ser reembolsada em um percentual, negociado 
entre as partes, dos seus gastos administrativos (pessoal, material de escritório etc.), 
pois suas coligadas se beneficiam de sua estrutura. O saldo a receber das investi-
das, referente a compartilhamento de despesas, em 31 de dezembro de 2021, é de 
R$1.854 (R$949 em 31 de dezembro de 2020). 

Consolidado
31/12/2021

Companhias Compartilhamento de despesas a receber Fornecedores
O’Brien’s do Brasil 216 (1.280)
Total 216 (1.280)

Consolidado
31/12/2020

Companhias
Compartilhamento de 

despesas a receber
Outros valores 

a receber Fornecedores
O’Brien’s do Brasil 106 17 (1.256)
Total 106 17 (1.256)

Consolidado
2021 2020

Companhias Receitas
Custos e 

despesas Receitas
Custos e 

despesas
O’Brien’s do Brasil 20 (3.231) 88 (1.134)
Outras partes relacionadas (*) - (909) - -
Total 20 (4.140) 88 (1.134)
(*) Refere-se a saldo com empresa prestadora de consultoria jurídica que se enqua-
dra no conceito de partes relacionadas, conforme CPC 05.
26. Patrimônio Líquido. 26.1. Capital social. O capital social da Companhia, em 
31 de dezembro de 2021, totalmente integralizado, era de R$803.663 representado 
por 199.959.554 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, distribuídas da 
seguinte forma:

Em 31/12/2021

Acionistas
Quantidade 

de ações
Participação 

(%)
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade 60.003.616 30,0%
Dyna II Fundo de Investimento
 em Participações Multiestratégia 27.896.906 14,0%
Acionistas executivos 20.045.581 10,0%
Equitas 10.491.712 5,2%
Leblon Equities 10.001.900 5,0%
Ações em tesouraria 1.934.425 1,0%
Ações em circulação 69.585.414 34,8%
Total 199.959.554 100,0%

Em 31/12/2020

Acionistas
Quantidade 

de ações
Participação 

(%)
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade 73.167.575 59,0%
Dyna II Fundo de Investimento
 em Participações Multiestratégia 32.515.675 26,2%
Acionistas executivos 20.593.000 14,8%
Ações em tesouraria 1.934.425 -
Total 128.210.675 100,0%
Em 12 de fevereiro de 2021, teve início a oferta pública de distribuição primária e 
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, tendo sido publicado 
o anúncio de encerramento da referida oferta em 24 de março de 2021. A oferta 
pública foi realizada no Brasil com esforços de colocação no exterior, e compreendeu 
95.964.126 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas li-
vres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia 
por meio de: distribuição primária de 71.748.879 novas ações e distribuição secun-
dária de 24.215.247 ações de titularidade dos acionistas vendedores, ao preço de 
R$11,15 por ação, perfazendo o montante total R$1.070 mil (considerando as ações 
adicionais e as suplementares). A oferta primária, decorrente de emissão de novas 
ações da Companhia, perfez uma captação de R$800.000 e foram incorridos gastos 
na emissão das referidas ações, líquido dos efeitos fiscais, de R$39.336, o que repre-
sentou um aumento no capital social da Companhia de R$760.664, conforme abaixo:

Oferta primária
Quantidade de ações emitidas 71.748.879
Preço por ação (em Reais) 11,15
Valor da captação antes dos gastos incorridos 800.000
Gastos incorridos na oferta (líquido dos efeitos fiscais) (39.336)
Aumento líquido do capital social no
 exercício findo em 31 de dezembro de 2021 760.664
26.2. Reservas de capital. Representa o ágio gerado no valor de R$78.701 sobre 
a emissão de 1.300.627 ações em 2013, subscritas pelo acionista Dyna II Fundo 
Investimento em Participações, menos os gastos necessários à emissão das novas 
ações, que somaram R$2.354. Em 2014, o acionista Dyna II Fundo Investimento em 
Participações realizou um aporte adicional de R$7.242, referente à diferença entre o 
resultado previsto no momento da avaliação e o resultado efetivo em 31 de dezem-
bro de 2013, conforme previsto em cláusula contratual. Este aporte não representa 
um aumento de participação acionária do referido acionista e foi reconhecido como 
reserva de capital de ágio. O saldo de reservas de capital se manteve inalterado 
nas datas-bases apresentadas nestas demonstrações financeiras. 26.3. Reservas 
de lucros e distribuição de lucros. i. Reserva legal: Será constituída à razão de 5% do 
lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 
(“Lei 6.404/76”), até o limite de 20% do capital social. A Companhia poderá deixar 
de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido 
do montante das reservas de capital, exceder de 30% do capital social. Esta reser-
va deve ser utilizada para compensar prejuízos acumulados ou aumentar o capital. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não constituiu re-
serva legal. ii. Reserva para investimento: representa o saldo de lucros retidos para 
investimento na atividade da Companhia, baseado em seu orçamento de capital. iii. 
Distribuição de lucros: aos acionistas é garantido em estatuto, um dividendo mínimo 
obrigatório correspondente a 0,1% do lucro líquido do exercício, após a constituição 
da reserva legal ajustado por eventual constituição de reservas de contingência e as 
respectivas reversões, conforme aplicável, apurado de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. 26.4. Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar. Em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020 a Companhia não possuía saldo de dividendos 
a pagar pela controladora e consolidado. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, não ocorreram pagamentos de dividendos na controladora e consolidado (no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, houve pagamentos de R$13.519 para 
fins de controladora e R$13.525 para fins de consolidado). 26.5. Resultado básico 
e diluído por ação.O resultado básico por ação é calculado mediante a divisão do 
resultado atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada 
de ações ordinárias em aberto durante o exercício. Para os exercícios apresentados, 
os resultados básico e diluído por ação da Companhia são equivalentes, conside-
rando que a Companhia e suas controladas não possuem nenhum instrumento com 
potencial dilutivo. A média ponderada da quantidade de ações ordinárias utilizadas 
no cálculo corresponde à quantidade de ações em circulação média dos exercícios 
apresentados.

01/01/21 a 
31/12/21

01/01/20 a 
31/12/20 (1)

Resultado atribuível aos acionistas da Companhia (47.378) (22.810)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias 192.096.663 123.993.885
Resultado por ação básico e diluído (em R$) (0,25) (0,18)
(1) Considera o desmembramento de ações ocorrido em 7 de dezembro de 
2020. Em 7 de dezembro de 2020, foi aprovado em ata desmembramento 
das ações da Companhia de 1 para 25 ações, sem alteração do valor do ca-
pital social da Companhia, passando o capital que era dividido em 5.128.427 
ações, a ser dividido em 128.210.675 ações em 31 de dezembro de 2020. 
Este desdobramento foi refletido no cálculo do resultado por ação do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020. 26.6. Outros resultados abrangentes. Em 
conformidade com o disposto no CPC 02 (R2) Efeitos das Mudanças de Taxas 
de Câmbio e Conversão de demonstrações financeiras, equivalente à IAS 21, 
que determina que os ajustes das variações cambiais de investimentos no 
exterior sejam reconhecidos no patrimônio líquido da Controladora, a Compa-
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nhia constituiu a rubrica de “Ajustes acumulados de conversão”, decorrente 
da conversão das demonstrações financeiras e suas controladas no exterior 
e da conversão dos respectivos ágios oriundos das suas aquisições, quando 
aplicável. Em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, o saldo 
desta rubrica era credor em R$63.433 e R$36.855, respectivamente. Essa 
variação deve-se, principalmente, pelas variações ocorridas no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, nas principais moedas funcionais das controla-
das, diferentes do Real (vide nota explicativa nº 2.4). 
27. Receita Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Serviços prestados no país 543.125 448.241 992.174 717.517
Serviços prestados no exterior 464 908 699 6.998
Receita bruta 543.589 449.149 992.873 724.515
Tributos sobre receita (*) (56.815) (49.787) (110.630) (81.933)
Receita líquida 486.774 399.362 882.243 642.582
(*) Referente aos tributos incidentes sobre a receita, sendo 7,6% referente à CO-
FINS, 1,65% ao PIS e 2% a 5% ao ISS sobre os serviços prestados. Durante o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021, os principais clientes da Companhia foram 
a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. e Karoon 
Petróleo e Gás Ltda., responsáveis por 67% da receita bruta da controladora e do 
consolidado. O cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. representou 58% do total da 
receita bruta consolidada e, em conjunto com outras empresas do Grupo Petrobras 
(Petrobras Transporte S.A. - Transpetro e Petrobras Logística de Exploração e Pro-
dução S.A.), representou 72% da receita bruta do consolidado. Durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, os principais clientes da Companhia foram Petro-
bras Petróleo Brasileiro S.A., AET Brasil Serviços STS Ltda., Modec Serviços de Pe-
tróleo do Brasil Ltda. e Vale S.A., responsáveis por 43%, 11%, 11% e 10% da receita 
bruta da Companhia, respectivamente. O cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. 
representou 48% do total da receita bruta consolidada e, em conjunto com outras 
empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petrobras 
Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo de Investimento Imobiliário RB 
Logística), representou 55% da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 
de dezembro de 2020.
28. Informação por Segmento. As informações por segmento estão sendo apre-
sentadas em relação aos negócios da Companhia, identificados com base na sua 
estrutura de gerenciamento e nas informações gerenciais internas. A Administração 
da Companhia considera que os segmentos são: (i) embarcações e (ii) serviços. O 
principal tomador de decisões da Companhia não analisa determinadas contas de 
resultado tais como resultado financeiro, tributos sobre o lucro, além das contas pa-
trimoniais segregadas por segmento operacional. Desta forma, essas informações 
segmentadas não estão sendo apresentadas. As principais informações sobre resul-
tado por segmento de negócio, estão resumidas a seguir:
Exercício findo em 31/12/2021 Embarcações Serviços Consolidado
Receita líquida 542.803 339.440 882.243
Custo dos serviços (455.588) (269.744) (725.332)
Lucro bruto 87.215 69.696 156.911
Despesas gerais e administrativas (71.273) (39.103) (110.376)
Equivalência patrimonial - 5.506 5.506
Provisão para perda no valor
 de recuperação de ativos - (4.637) (4.637)
Outras receitas e despesas
 operacionais, líquidas (20.326) 4.042 (16.284)
EBIT (4.384) 35.504 31.120
(+) Depreciação e amortização 122.029 37.992 160.021
EBITDA 117.645 73.496 191.141
EBITDA 191.141
Depreciação e amortização (160.021)
Resultado financeiro (87.248)
Tributos sobre o lucro 8.750
Prejuízo do exercício (47.378)
Exercício findo em 31/12/2020 Embarcações Serviços Consolidado
Receita líquida 389.571 253.011 642.582
Custo dos serviços (297.389) (220.039) (517.428)
Lucro bruto 92.182 32.972 125.154
Despesas gerais e administrativas (47.780) (30.037) (77.817)
Equivalência patrimonial - 3.982 3.982
Outras receitas e despesas
 operacionais, líquidas 4.849 14.896 19.745
EBIT 49.251 21.813 71.064
(+) Depreciação e amortização 48.738 31.334 80.072
EBITDA 97.989 53.147 151.136
EBITDA 151.136
Depreciação e amortização (80.072)
Resultado financeiro (103.344)
Tributos sobre o lucro 9.470
Prejuízo do exercício (22.810)
Receita líquida consolidada 2021 2020
Ambiental: 411.244 334.010
Embarcações 177.586 177.550
Serviços 233.658 156.460
Subsea: 322.587 209.071
Embarcações 285.524 157.987
Serviços 37.063 51.084
Logística e Engenharia: 148.412 99.501
Embarcações 79.692 54.034
Serviços 68.720 45.467
Receita líquida total 882.243 642.582
A Companhia e suas controladas operam nas seguintes áreas geográficas: Bra-
sil (país de domicílio), Noruega, Uruguai, México, Holanda, Ilhas Cayman e Reino 
Unido. Por não serem individualmente representativas, as informações financeiras 
provenientes de operações em países estrangeiros estão sendo divulgadas em con-
junto a seguir:
Receita líquida consolidada 2021 2020
Brasil 881.544 479.956
Outros países 699 6.088
Total 882.243 486.044
Ativos não circulantes consolidado 31/12/21 31/12/20
Brasil 774.993 604.144
Outros países 885.726 186.668
Total 1.660.719 790.812
29. Custos e Despesas por Natureza Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Pessoal (166.328) (135.232) (333.881) (234.333)
Aluguéis e afretamentos (39.697) (35.846) (40.338) (40.768)
Depreciação e amortização (*) (70.036) (34.276) (155.434) (77.686)
Viagens, transportes e refeições (20.808) (13.834) (34.947) (20.228)
Serviços de terceiros (77.747) (72.767) (127.436) (108.170)
Insumos e manutenção (46.871) (46.200) (95.369) (83.894)
Tributos e despesas legais (2.729) (2.287) (4.339) (3.387)
Outros custos e despesas (21.255) (11.583) (43.964) (26.779)
Total (445.471) (352.025) (835.708) (595.245)
Classificados como:
Custos dos serviços prestados (380.883) (302.968) (725.332) (517.428)
Despesas gerais e administrativas (64.588) (49.057) (110.376) (77.817)

(445.471) (352.025) (835.708) (595.245)
(*) Custos de depreciação inclui créditos de PIS e COFINS no valor de R$3.261 na 
controladora e R$4.586 no consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 (R$1.176 na controladora e R$2.386 no consolidado no exercício findo em 31 
de dezembro de 2020).
30. Outras Receitas e Despesas Operacionais Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Multas contratuais – clientes (14.104) (1.820) (19.689) (4.182)
Reversão de provisão de multa - 2.708 - 2.793
Indenizações – Seguros (84) 4.729 2.495 8.315
Ganho (perda) na venda de imobilizado (589) - 972 11.883
Ganho por compra vantajosa
 (nota explicativa nº 13.2) 2.215 - 2.215 -
Outras receitas e despesas operacionais 323 (305) (2.277) 936
Totais (12.239) 5.312 (16.284) 19.745
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 houve acréscimo nas 
multas reconhecidas principalmente por (i) impactos logísticos e sanitários que ge-
ram inoperância em decorrência da pandemia de Covid 19; e (ii) aumento da frota 
com maior impacto logístico na reposição de peças.
31. Resultado Financeiro Líquido Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 14.094 969 15.551 1.561
Variações cambiais 23.545 9.018 65.334 52.790
Juros 514 365 854 1.789
Outras receitas 1.017 4 1.921 632

39.170 10.356 83.660 56.772
Despesas financeiras
Juros e encargos bancários (45.945) (16.646) (54.426) (26.861)
Variações cambiais (18.235) (9.338) (82.546) (115.286)
Juros e encargos – arrendamentos (8.270) (4.033) (18.933) (7.232)
Multas e outras despesas (7.514) (7.377) (15.003) (10.737)

(79.964) (37.394) (170.908) (160.116)
Resultado líquido financeiro (40.794) (27.038) (87.248) (103.344)

32. Imposto de Renda e Contribuição Social. Os valores contabilizados no resulta-
do dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 estão discriminados 
a seguir.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (53.374) (13.429) (56.128) (32.280)
Alíquota vigente 34% 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL à alíquota vigente 18.147 4.566 19.083 10.975
Efeito sobre equivalência patrimonial (11.795) (13.274) 1.872 1.354
Prejuízo fiscal não reconhecido –
 Investidas no exterior - - (12.162) (2.021)
Gratificação e bônus aos administradores - (373) - (373)
Efeito sobre outros saldos (356) (300) (43) (465)
IRPJ e CSLL 5.996 (9.381) 8.750 9.470
Imposto de renda e 
 contribuição social corrente - (18.621) (4.530) (23.210)
Imposto de renda e 
 contribuição social diferido 5.996 9.240 13.280 32.680
33. Instrumentos Financeiros. A Companhia e suas controladas efetuaram ava-
liação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores justos, por meio 
de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a 
interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem 
considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais 
adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam, neces-
sariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso 
de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante 
nos valores de realização estimados. Mensuração do valor justo. O valor justo dos 
ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser 
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma 
venda ou liquidação forçada. A Administração entende que os saldos de contas a 
receber e a pagar entre partes relacionadas e o saldo de empréstimos e financiamen-
tos junto ao BNDES, este último atrelado ao dólar, possuem condições pactuadas 
que são específicas para esta natureza de transação e assim sendo julgam que os 
saldos contábeis se aproximam de seus valores justos. Os saldos de empréstimos 
com bancos privados são pactuados a taxas de mercado vigentes vinculadas ao CDI 
e TJLP, conforme o caso e, portanto, refletem o valor atual de mercado. Os valores 
justos dos demais instrumentos financeiros detidos pela Companhia e suas contro-
ladas se aproximam de seus respectivos valores contábeis considerando as suas 
naturezas, prazos de vencimento e expectativas de perdas. Os valores contábeis e 
valores justos dos instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 
2021 e em 31 de dezembro de 2020, são como segue:

Controladora
31/12/21 31/12/20

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros
Caixa e bancos 14.856 14.856 6.967 6.967
Aplicações financeiras 424.094 424.094 106.840 106.840
Clientes 132.497 132.497 68.435 68.435
Empréstimos a partes relacionadas 39.114 39.114 35.314 35.314
Outros valores a receber,
 exceto despesas antecipadas 22.604 22.604 12.167 12.167
Passivos financeiros
Fornecedores 51.464 51.464 32.644 32.644
Credores por financiamento 13.925 13.925 - -
Empréstimos e financiamentos 127.433 127.433 107.844 107.844
Debêntures a pagar 657.691 657.691 256.456 256.456
Passivo de arrendamento 129.487 129.487 72.364 72.364
Empréstimos de partes relacionadas 72.443 72.443 72.443 72.443

Consolidado
31/12/21 31/12/20

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros
Caixa e bancos 94.802 94.802 27.399 27.399
Aplicações financeiras 467.242 467.242 169.911 169.911
Clientes 202.364 202.364 108.872 108.872
Outros valores a receber,
 exceto despesas antecipadas 32.471 32.471 25.084 25.084
Passivos financeiros
Fornecedores 114.153 114.153 51.816 51.816
Credores por financiamento 13.925 13.925 - -
Empréstimos e financiamentos 409.816 409.816 416.633 416.633
Debêntures a pagar 657.691 657.691 256.456 256.456
Passivo de arrendamento 193.134 193.134 131.308 131.308

Instrumento financeiro Categoria e forma de mensuração
Caixa e bancos Custo amortizado
Aplicações financeiras Custo amortizado
Clientes Custo amortizado
Empréstimos a partes relacionadas Custo amortizado
Outros valores a receber,
 exceto despesas antecipadas Custo amortizado
Fornecedores Outros passivos ao custo amortizado
Credores por financiamento Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos Outros passivos ao custo amortizado
Debêntures a pagar Outros passivos ao custo amortizado
Passivo de arrendamento Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos de partes relacionadas Outros passivos ao custo amortizado
a) Risco de taxa de câmbio.A controladora e a investida OceanPact Navegação pos-
suem instrumentos financeiros passivos (empréstimo - BNDES) que podem gerar 
impacto nos fluxos de caixa futuros e nos resultados em caso de variação significati-
va da taxa de câmbio do dólar norte-americano em relação ao real. A OceanPact ao 
celebrar contratos com a Petrobras atrela parte da receita à variação do dólar norte 
americano. Em média, dos contratos firmados com a Petrobras, 25% da sua receita 
está trelada à variação do dólar norte americano. Adicionalmente, a Administração 
monitora as evoluções nas taxas cambiais e os possíveis impactos das mesmas so-
bre suas operações. b) Risco de taxa de juros. A Companhia está exposta ao risco de 
taxa de juros sobre suas aplicações financeiras atreladas ao CDI e sobre determina-
dos saldos passivos de empréstimos e financiamentos, atrelados à CDI e TJLP, con-
forme o caso, e a Administração monitora os patamares e expectativas da taxa CDI 
e da TJLP e os possíveis impactos sobre suas operações. c) Risco de mercado. Em 
termos consolidados, o cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. representou 58% 
do total da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
e, em conjunto com outras empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. 
- Transpetro e Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.), representou 72% 
da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. d) Risco 
de liquidez. A Companhia e suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo 
adequadas reservas, linhas de crédito bancárias para captação de empréstimos, por 
meio do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento. As tabelas abaixo 
demonstram análise dos vencimentos para os passivos financeiros em aberto, em 31 
de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 (não descontado):

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Até 1 ano 51.464 32.644 114.153 51.816
De 1 a 2 anos - - - -
Fornecedores 51.464 32.644 114.153 51.816
Até 1 ano 27.860 34.954 64.399 82.167
De 1 a 2 anos 46.063 37.550 86.009 82.222
De 2 a 5 anos 57.835 35.977 163.985 148.362
Após 5 anos 10.346 13.030 154.806 167.282
Empréstimos e financiamentos 142.104 121.511 469.199 480.033
Até 1 ano 124.757 51.624 124.757 51.624
De 1 a 2 anos 204.967 78.828 204.967 78.828
De 2 a 5 anos 484.458 191.623 484.458 191.623
Debêntures a pagar 814.182 322.075 814.182 322.075
Até 1 ano 60.773 22.819 58.732 45.083
De 1 a 5 anos 64.345 42.457 149.617 92.179
Após 5 anos 66.791 72.969 66.791 73.152
Passivo de arrendamentos 191.909 138.245 275.140 210.414
Conforme mencionado na nota explicativa nº 25, os empréstimos com partes relacio-
nadas possuem prazo indeterminado e, portanto, não foram incluídos no demonstra-
tivo acima. e) Tabelas de sensibilidade. A Companhia e suas controladas efetuaram 
testes de análises de sensibilidade conforme requerido pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e as IFRS, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto no fim 
do período deste demonstrativo, assumindo que os valores dos ativos e passivos a 
seguir estivessem em aberto durante todo o período, ajustado com base nas taxas 
estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, 
pode gerar resultados adversos. As taxas utilizadas para cálculo dos cenários pro-
váveis são referenciadas por fonte externa independente, cenários estes que são 
utilizados como base para a definição de dois cenários adicionais com deteriorações 
de 25% e 50% na variável de risco considerada (cenários A e B, respectivamente) na 
exposição líquida, quando aplicável, conforme apresentado a seguir: Variação Cam-
bial - USD. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía R$2.539 a pagar a 
fornecedores estrangeiros atrelado ao dólar e saldo de financiamentos a pagar ao 
BNDES de R$15.471. Para fins de consolidado, a Companhia e suas controladas 
possuíam saldos passivos atrelados ao dólar de fornecedores estrangeiros a pa-
gar de R$30.098, passivo de arrendamento de R$148.705 e financiamentos junto 

BNDES de R$278.164. Esses valores a pagar referente a fornecedores, passivo de 
arrendamento e financiamento junto ao BNDES são atrelados ao dólar norte-ameri-
cano, convertidos para reais à taxa vigente. Os efeitos no resultado antes dos impos-
tos, considerando o encerramento do exercício social a findar-se em 31 de dezembro 
de 2021, estão demonstrados a seguir, tendo como expectativa de mercado dados 
do boletim Focus (BACEN) divulgado em 14 de março de 2022.
Controladora - 31/12/21 Saldo em R$ Saldo em USD mil
Operações
Fornecedores 2.539 455
Empréstimos e financiamentos 15.471 2.772
Controladora Cenários
Variação de moeda 31/12/21 Provável 25% 50%
Dólar norte-americano 5,58 5,30 6,63 7,95
Impacto no resultado
Fornecedores 455 (128) 477 1.078
Empréstimos e financiamentos 2.772 (778) 2.910 6.569
Despesa (receita) (906) 3.387 7.647
Consolidado - 31/12/21 Saldo em R$ Saldo em USD mil
Operações
Fornecedores 30.098 5.393
Empréstimos e financiamentos 278.164 49.846
Passivo de arrendamento 148.705 26.647
Consolidado Cenários
Variação de moeda 31/12/21 Provável 25% 50%
Dólar norte-americano 5,58 5,30 6,63 7,95
Impacto no resultado
Fornecedores 5.393 (1.513) 5.660 12.780
Empréstimos e financiamentos 49.846 (13.982) 52.313 118.109
Passivo de arredamento 26.647 (7.475) 27.966 63.141
Despesa (receita) (22.970) 85.939 194.030
Taxa de juros - CDI. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas 
possuem saldos ativos e passivos consolidados atrelados à taxa CDI, compostos 
basicamente por títulos e valores mobiliários, equivalentes de caixa, debêntures e 
empréstimos e financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2021 apresen-
tam uma exposição líquida passiva de R$329.062 na controladora e uma exposição 
líquida ativa de R$304.495 no consolidado. Os efeitos no resultado antes dos impos-
tos, considerando o encerramento do exercício social de 2021, contendo tal análise, 
estão demonstrados a seguir, tendo como expectativa de mercado dados do boletim 
Focus (BACEN) divulgado em 14 de março de 2022.
Controladora Saldo em 31/12/21 Indexador
Operações
Equivalentes de caixa 361.897 99,8% do CDI
Títulos e valores mobiliários 62.197 99,8% do CDI
Debêntures a pagar 657.691 CDI + 5,13% a.a. (*)
Empréstimos e financiamentos 95.154 CDI + 4,01% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI.
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI 99,8% CDI
12,75% x 

99,8%
9,56% x 

99,8%
6,38% x 

99,8%
Equivalentes de caixa 361.897 (46.050) (34.528) (23.043)
Títulos e valores mobiliários 62.197 (7.914) (5.934) (3.960)
Despesa (receita) (53.964) (40.462) (27.003)
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

5,13%
12,75% + 

5,13%
15,94% + 

5,13%
19,13% + 

5,13%
Debêntures a pagar 657.691 117.595 138.575 159.556
Despesa (receita) 117.595 138.575 159.556
Controladora Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

4,01%
12,75% + 

4,01%
15,94% + 

4,01%
19,13% + 

4,01%
Empréstimos e financiamentos 95.154 15.948 18.983 22.019
Despesa (receita) 15.948 18.983 22.019
Efeito líquido total exposição CDI 79.579 117.096 154.572
Consolidado Saldo em 31/12/21 Indexador
Operações
Equivalentes de caixa 396.530 99,2% do CDI
Títulos e valores mobiliários 70.712 99,2% do CDI
Debêntures a pagar 657.691 CDI + 5,13% a.a. (*)
Empréstimos e financiamentos 113.729 CDI + 4,06% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI.
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI 99,2% CDI
12,75% x 

99,2%
9,56% x 

99,2%
6,38% x 

99,2%
Equivalentes de caixa 396.530 (50.153) (37.605) (25.096)
Títulos e valores mobiliários 70.712 (8.944) (6.706) (4.475)
Receita (59.097) (44.311) (29.571)
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

5,13%
12,75% + 

5,13%
15,94% + 

5,13%
19,13% + 

5,13%
Debêntures a pagar 657.691 117.595 138.575 159.556
Despesa (receita) 117.595 138.575 159.556
Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

CDI
CDI + 

4,06%
12,75% + 

4,06%
15,94% + 

4,06%
19,13% + 

4,06%
Empréstimos e financiamentos 113.729 19.118 22.746 26.374
Despesa (receita) 19.118 22.746 26.374
Efeito líquido total exposição
 CDI Despesa (Receita) 77.616 117.010 156.359
Taxa de juros - TJLP. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas 
possuem saldos passivos consolidados atrelados à TJLP, compostos basicamente por 
empréstimos e financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2021 apresentam 
uma exposição passiva de R$16.661 na controladora e no consolidado. Com base na 
divulgação pelo BNDES foi obtida o valor atual da TJLP de 6,08%, sendo este definido 
como cenário provável. A partir desse cenário, foram calculadas variações de 25% e 
50% do indexador, representando as condições correspondentes a cenários distintos, 
sempre deteriorados.
Controladora e Consolidado Saldo em 31/12/21 Indexador
Operações
Empréstimos e financiamentos 16.661 TJLP + 0,12% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados à TJLP
Controladora e Consolidado Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/21 Provável 25% 50%

TJLP
TJLP + 
0,12%

6,08% + 
0,12%

7,60% + 
0,12%

9,12% + 
0,12%

Empréstimos e financiamentos 16.661 1.033 1.286 1.539
Despesa (receita) 1.033 1.286 1.539
33. Seguros. A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar segu-
ros em montantes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade e os riscos envolvidos em suas operações. Em 31 de dezembro de 2021, 
as principais apólices de seguro contratadas com terceiros que a Companhia e suas 
controladas possuem são as seguintes:
Natureza do seguro / 
 item segurado Seguradora Vigência (*) Valor segurado
Embarcações (Cascos) Fairfax Brasil Dez/2022 USD 440.528 mil

Embarcações (Clube P&I (a))
West of 
England Nov/2022 Até US$8.900 milhão

Responsabilidade civil AIG Jun/2022 Até R$10.000 mil
D&O Administradores Zurich Abr/2022 Até R$60.000 mil
RC Offshore Fairfax Brasil Jul/2022 USD 10.000 mil
Equipamentos ROV Fairfax Brasil Dez/2022 USD 3.250 mil

Seguros patrimoniais
Porto Seguro/
Mapfre/Chubb

Ago/2022 e 
Fev/2023 R$117.744 mil

(*) As apólices de seguro contratadas pela OceanPact são renovadas anualmente. 
(a) Seguro de responsabilidade civil relacionado a frota, com cobertura de sinistro 
no valor máximo indenizável de US$8,2 bilhões, limitado a US$1 bilhão para danos 
ambientais envolvendo poluição. 
34. Transações não Caixa. As transações apresentadas a seguir não envolveram 
caixa nos exercícios apresentados: • No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia teve adições de imobilizado não pagas, no valor de R$7.313 na contro-
ladora e R$34.152 no consolidado. • No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia teve gastos com emissões de ações não pagas, no valor de R$3.551 
na controladora e consolidado. • No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
investida Servmar liquidou um contrato de arrendamento de veículos, transferindo os 
itens no valor de R$2.516 para imobilizado. • No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia adquiriu a embarcação Pedra do Sal através de financiamen-
to com a Triunfo Logística Ltda. a ser pago em 72 parcelas mensais, conforme nota 
explicativa nº 20.3. 
35. Eventos Subsequentes. Em 14 de janeiro de 2022, a Companhia, no escopo da 
3ª emissão de debêntures (conforme nota explicativa nº 20.2), liquidou o empréstimo 
firmado pela controladora com o BNDES no valor total de R$ 14.550.
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Declaração da Diretoria Financeira sobre o Parecer dos Auditores Independentes

Nos termos dos incisos VI do §1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do art. 34, d, do Estatuto 
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de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022

Eduardo de Toledo 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Os membros do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A., no exercício de suas atribuições 
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Conselho de Administração da Companhia em relação aos referidos documentos.
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Aos Acionistas e Administradores da OceanPact Serviços Marítimos S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião sobre as demonstra-
ções financeiras individuais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OceanPact Serviços Marítimos S.A. em 31 de de-
zembro de 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. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Em nossa opinião, as de-
monstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira consolidada da OceanPact Serviços Marítimos S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho conso-
lidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards 
- IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. Principais as-
suntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do perío-
do corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconhecimento da receita de serviços prestados, 
afretamento e locação. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
a Companhia e suas controladas contabilizam receitas oriundas de prestação de serviços de acordo com o CPC 47 - Receita de 
Contrato com Cliente (equivalente à IFRS 15), considerando as seguintes etapas: (i) identificação do contrato; (ii) identificação das 
obrigações de desempenho; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação; e (v) reconhecimento 
da receita. Assim, as receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando (ou à medida que) as obrigações de desempe-
nho são satisfeitas com base no estágio de conclusão do contrato. Devido à relevância das receitas de serviços prestados, afreta-
mento e locação no contexto das demonstrações  financeiras individuais e consolidadas, consideramos esse assunto como sig-
nificativo para nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Avaliamos o ambiente de controles internos 
relacionados ao processo de reconhecimento das receitas de serviços prestados, afretamento e locação e efetuamos os seguin-
tes principais procedimentos de auditoria substantivos: (i) teste, em base amostral, no qual concluímos sobre a ocorrência e acu-
racidade por intermédio de inspeção de contratos, faturas e documentos de medição da prestação de serviços emitidos pela 
Companhia e aprovados pelos clientes; (ii) inspeção, em base amostral, da liquidação financeira dos respectivos recebíveis rela-
cionados a essas receitas reconhecidas no período corrente; (iii) testes substantivos de auditoria visando assegurar o adequado 
registro da receita de prestação de serviços, afretamento e locação no período correto pelo regime de competência (teste de 
“corte” da receita) analisando documentação suporte quanto à medição e ao período de execução dos serviços prestados; e (iv) 
avaliação da adequação das divulgações realizadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com o 
pronunciamento contábil CPC 47/IFRS 15. Com base nos procedimentos de auditoria planejados e efetuados, consideramos os 
valores contabilizados relativos às receitas de serviços prestados, afretamento e locação aceitáveis no contexto das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
Outros assuntos. Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado 
(“DVA”), referentes ao exercício de findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Diretoria da Compa-
nhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executa-
dos com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação da nossa opinião, avaliamos se essas de-
monstrações estão reconciliadas com as demais demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a 
sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A Diretoria da Companhia é responsável por essas outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler 

o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Diretoria e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. A Diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras , a não ser que a Diretoria pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras , inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às in-
formações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do 
Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos respon-
sáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com 
os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das de-
monstrações financeiras do período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022.
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