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2021 2020
Ativo 25.354 20.804
Circulante 23.392 18.756
Caixa e equivalentes de caixa 7.294 11.165
Clientes 15.537 7.382
Tributos a recuperar 101 60
Outros valores a receber 460 149
Não Circulante 1.962 2.048
Depósitos judiciais 89 84
Outros valores a receber 252 136
Direito de uso 605 796
Imobilizado 997 995
Intangível 19 37
Passivo e Patrimônio Líquido 25.354 20.804
Circulante 10.559 9.491
Obrigações com pessoal 4.576 3.456
Fornecedores 1.271 621
Passivo de arrendamento 262 265
Tributos a recolher 1.273 2.523
Dividendos a pagar 2.842 2.451
Outras obrigações 335 175
Não Circulante 3.344 1.032
Tributos a recolher 2.662 85
Passivo de arrendamento 682 944
Outras obrigações - 3
Patrimônio Líquido 11.451 10.281
Capital social 2.000 2.000
Reservas de lucros 9.451 8.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020
Receita líquida 41.419 31.550
Custo dos serviços prestados (18.423) (13.470)
Lucro bruto 22.996 18.080
Despesas gerais e administrativas (6.872) (4.516)
Receitas financeiras 488 391
Despesas financeiras (175) (299)
Resultado financeiro líquido 313 92
Lucro antes dos impostos 16.437 13.656
Tributos sobre o lucro:

Imposto de renda e contribuição social corrente (4.177) (3.702)
Imposto de renda e contribuição social diferido (895) (150)

(5.072) (3.852)
Lucro líquido do exercício 11.365 9.804
Lucro líquido por ação (R$) 15,82 13,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020
Lucro líquido do exercício 11.365 9.804
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 11.365 9.804

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social Reserva de lucros Legal Investimento Lucros acumulados Total
Saldos em 31/12/2019 2.000 400 5.012 - 7.412
Dividendo adicional proposto conforme AGO realizada em data 03/08/2020 - - (4.484) - (4.484)
Lucro líquido do exercício - - - 9.804 9.804
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - (2.451) (2.451)
Constituição de reserva para investimento - - 7.353 (7.353) -

- - 7.353 - 7.353
Saldos em 31/12/2020 2.000 400 7.881 - 10.281
Dividendo adicional proposto conforme AGO realizada em data 21/09/2021 - - (7.353) - (7.353)
Lucro líquido do exercício - - - 11.365 11.365
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - (2.842) (2.842)
Constituição de reserva para investimento - - 8.523 (8.523) -

- - 8.523 - 8.523
Saldos em 31/12/2021 2.000 400 9.051 - 11.451

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 11.365 9.804
Ajustes por:

Depreciação e amortização 507 473
Provisão para perda 200 100
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado 5.072 3.852
Despesas com juros com arrendamentos 114 132
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas (1) (135)
Outros ajustes ao lucro 73 1

Aumento (redução) dos ativos operacionais:
Clientes (8.353) (982)
Tributos a recuperar (41) (40)
Outros valores a receber (427) 633

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 1.120 1.494
Fornecedores 667 (1.426)
Tributos a recolher (503) (1.494)
Outras obrigações 157 (31)

Caixa gerado pelas operações 9.950 12.381
Juros pagos (17) (31)
Juros pagos - arrendamentos (112) (82)
IRPJ e CSLL pagos (3.242) (2.275)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.579 9.993
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (301) (76)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (301) (76)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamentos de arrendamentos (345) (92)
Pagamento de dividendos (9.804) (5.977)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (10.149) (6.069)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (3.871) 3.848
Caixa e equivalentes de caixa: Saldo inicial 11.165 7.317

Saldo final 7.294 11.165
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (3.871) 3.848

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional. A O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio 
Ambiente S.A. (“Companhia”) foi constituída em 27/10/2011 e tem sede na Rua da 
Glória, 122, sala 801 e 802 - Glória - Rio de Janeiro. A Companhia tem o seu controle 
compartilhado entre O’Brien’s Response Management LLC, com participação de 
50%, EnvironPact Consultoria, com 26% de participação, sendo a EnvironPact parte 
do Grupo OceanPact, o qual tem a OceanPact Serviços como controladora, sendo 
esta última detentora dos 24% restantes. A Companhia tem por objeto social a presta-
ção de serviços de consultoria e treinamento em planejamento e gerenciamento de 
emergência e assuntos relacionados à segurança e meio ambiente. Impacto CO-
VID-19. Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o 
surto do coronavírus (COVID-19) configura uma epidemia em escala global. As prin-
cipais ações tomadas pelo Grupo OceanPact, o qual a Companhia faz parte através 
de participação direta da Controladora OceanPact Serviços, desde o início da pande-
mia 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 Companhia a manutenção de suas atividades, ape-
sar do cenário adverso. A Administração da Companhia, 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 rela-
cionadas ao COVID-19 em suas operações. Os eventos e condições geradas pela 
disseminação do COVID-19 não geraram incertezas relacionadas a continuidade 
operacional da Companhia, “impairment” de ativos não financeiros, realização dos 
tributos diferidos, de itens do ativo não 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 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e 
as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e apro-
vados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração da Compa-
nhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às 
informações utilizadas na sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações finan-
ceiras. As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulga-
ção pela Administração da Companhia em 15/06/2022 e são apresentadas em milha-
res de reais, exceto quando indicado de outra forma. 2.2.1. Base de elaboração. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, con-
forme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é basea-
do no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais práticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras foram aplica-
das de modo consistente em todos os exercícios 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. A Companhia preparou essas demonstrações financeiras com base no 
pressuposto de que continuará em operação futura. A Administração não tem conhe-
cimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significativa sobre a 
continuidade da Companhia. 2.2.2. Principais práticas contábeis. As principais práti-
cas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão de-
finidas a seguir: a. Caixa e equivalentes de caixa. Incluem numerário em espécie, 
depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta liqui-
dez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de 
mudança de valor. b. Receita de serviços. A receita de serviços é mensurada com 
base no valor justo da contraprestação que a Companhia espera receber em um 
contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos inci-
dentes, sendo registrada no momento em que transfere o controle do produto ou 
serviço ao cliente. A Companhia fornece serviços para terceiros, que são reconheci-
dos como obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo. A receita é reco-

nhecida 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 reconhe-
cida quando o controle dos serviços é transferido para o cliente por um valor que refli-
ta a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca destes serviços. 
c. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social 
foram apurados pelo “Lucro Presumido” através do regime caixa. O imposto de renda 
presumido é calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre o percentual 
de 32% das receitas auferidas no tipo de modalidade de serviço prestado pela Com-
panhia, acrescido de 10% para as receitas que excederem R$240 no período de 12 
meses. A contribuição social é calculada mediante a aplicação da alíquota de 9% so-
bre o percentual de 32% da receita, sem acréscimo de tributação. d. Contas a receber. 
As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo os 
respectivos tributos diretos de responsabilidade da Companhia, menos os tributos 
retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários (quando aplicável). Ao 
mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia se utiliza de informações 
sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movi-
mentação 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 dife-
rença entre todos os fluxos de caixa contratuais que são devidos à Companhia, de 
acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa espera-se receber, descontados 
com base na taxa de juros efetiva original. e. Reconhecimento de despesas. As des-
pesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação 
com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que compe-
tem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de du-
ração. f. Provisões. Uma provisão é reconhecida para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultantes em que seja possível estimar de maneira confiável e é prová-
vel que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A Companhia 
reconhece provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes 
sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalhados 
pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não efetiva-
das, em cada exercício. g. Arrendamentos. A Companhia utiliza taxas incrementais 
sobre empréstimos do Grupo OceanPact, à qual é controlada integral, para descontar 
os fluxos de caixa dos pagamentos de arrendamentos, cujas taxas implícitas não 
podem ser determinadas imediatamente. As taxas incrementais são estimadas a par-
tir das taxas de captação corporativa, 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 específicas do arrendamento, como o risco do ambiente econômico 
do país, o impacto das garantias, a moeda, “duration” do respectivo fluxo de paga-
mento e a data de início de cada contrato. h. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção. As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. i. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações 
dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. j. Redução ao valor recu-
perável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou per-
da de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil lí-
quido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou 
de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos, que reflita o custo médio ponderado de ca-
pital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de 
venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em 
uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, 
ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de 
venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da 
transação mais recente com ativos semelhantes. Nos exercícios apresentados, a 

Companhia não identificou qualquer indicação de que seus ativos possam estar des-
valorizados e não houve nenhuma constituição nem reversão de provisão para perda 
por redução ao valor recuperável. k. Instrumentos financeiros. Ativos e passivos finan-
ceiros. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo 
acrescidos dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Os ativos 
e passivos financeiros são mensurados pelo: (a) Ao custo amortizado. (b) Ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes. (c) Ao valor justo por meio do resul-
tado. A mensuração é feita com base no modelo na intenção da Companhia e seu 
gerenciamento do seu portfólio. Os passivos financeiros são classificados como men-
surados subsequentemente ao custo amortizado. Avaliação do valor recuperável de 
ativos financeiros. Para os ativos financeiros, que não são mensurados ao valor justo 
por meio do resultado possuem o registro de perda do valor recuperável é mensurado 
pelas perdas de crédito esperadas se o risco de crédito do instrumento financeiro 
apresentar aumento significativo desde seu reconhecimento inicial, na data-base de 
divulgação. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. 
a. Julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras requer que a Adminis-
tração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre-
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 
passivos contingentes, na data base das demonstrações. Contudo, a incerteza relati-
va 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. 
b. Estimativas e premissas. b.1. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. 
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quan-
do aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avalia-
ção dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclu-
sões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. 4. Normas e Interpretações Novas e Revisadas. 
As normas revisadas apresentadas a seguir passaram a ser aplicáveis para períodos 
anuais iniciados em ou após 01/01/2021 e, portanto, estão sendo adotadas nas de-
monstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021. A adoção des-
sas alterações de normas não resultou impacto relevante sobre as divulgações ou os 
valores divulgados nestas demonstrações financeiras. 
Norma ou interpretação Descrição

Alterações ao CPC 06 (R2)/IFRS 16

Benefícios relacionados à COVID-19 concedi-
dos a arrendatários em contratos de arrenda-
mento (atualização da data a ser considerada 
como expediente prático para pagamentos 

devidos até 30/06/2022)
Alterações ao CPC 48/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 aprovação destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou 
as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não 
tem sua adoção mandatória, apresentadas a seguir.
Norma ou 
 interpretação Descrição

Em vigor para períodos  
anuais 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)/IAS 1

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 da Companhia em períodos futuros.

Conselho de Administração: Tim Decker Whipple, Gregory Paul Fenton, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade. 
Diretoria: Adriano Ranieri Cervinho Viana, Pedro de Moraes Rego Martins, Pedro Rafael Nonato Perez. 

Contadora: Ericka Gonçalves Machado – CRC/RJ 112119/O-5.

Sexta-feira, 05/08/2022.
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