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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Análise da evolução 
econômico-financeira da 
Companhia Docas do Pará – 
CDP, com base nos 
Demonstrativos Contábeis 
publicados nos exercícios 
2013-2016, sem, contudo, 
avaliar a confiabilidade e a 
fidedignidade dos saldos 
divulgados. Assim, não foi 
objetivo deste trabalho 
avaliar e/ou emitir opinião 
acerca da existência ou não 
de distorções relevantes nos 
saldos contábeis divulgados. 
 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 
O trabalho foi elaborado com o intuito de 
realizar um diagnóstico da situação 
econômico-financeira da empresa e detectar 
os principais fatos que impactaram os 
resultados da Unidade de 2013 a 2016, 
podendo, inclusive, servir de subsídio para o 
planejamento de futuras ações de controle na 
Unidade. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 
As análises realizadas indicaram 
principalmente (1) saldos de créditos a receber 
vencidos há longa data sem proposta de 
solução para o efetivo recebimento, (2) queda 
dos indicadores de liquidez, especialmente os 
relacionados ao curto prazo, (3) resultado 
operacional negativo em todo o período 
analisado, (4) risco de aumento de passivos 
contingentes em virtude de processos judiciais 
trabalhistas e (5) dependência da empresa em 
relação ao AFAC para investimento. 

A unidade apresentou algumas medidas 
planejadas e em curso para melhoria de seus 
resultados financeiros. Dessa forma, as 
recomendações foram no sentido de 
estruturar essas medidas, bem como outras 
que se fizerem necessárias, em um plano de 
ação, com prazos, metas e responsáveis de 
forma a facilitar a implementação e 
acompanhamento dos resultados. 

Adicionalmente, propôs-se avaliar de forma 
criteriosa a perspectiva de realização futura 
dos créditos tributários diferidos (IRPJ e CSLL) 
e, caso não atenda aos critérios de 
reconhecimento de acordo com a norma 
contábil, os reverter para o resultado. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

AFAC: Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 

BP: Balanço Patrimonial 

CCL: Capital Circulante Líquido 

CDP: Companhias Docas do Pará 

COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

CP: Capital Próprio 

CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

CT: Capital de Terceiros 

DFC: Demonstração do Fluxo de Caixa 

DMPL: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

DRE: Demonstração do Resultado do Exercício 

EBIT: Earnings Before Interest, Taxes 

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte 

ISS: Imposto sobre Serviços 

PASEP: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PRT: Programa de Regularização Tributária 

RFB: Receita Federal do Brasil 

ROA: Return on Assets 

ROE: Return on Equity 

SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira 

STN: Secretaria do Tesouro Nacional 
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INTRODUÇÃO 
 

A Companhia Docas do Pará – CDP, é uma sociedade de economia mista, vinculada ao 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, responsável pela exploração e 

administração dos portos de Belém, Vila do Conde, Santarém, Altamira, Itaituba, Óbidos, 

São Francisco e Marabá, além do Terminal Petroquímico de Miramar e do Terminal 

Portuário de Outeiro. 

O exame visa analisar a evolução econômico-financeira da CDP, entre os anos de 2013 a 

2016, buscando identificar os fatores que possam estar vinculados aos prejuízos apurados 

nos exercícios de 2013, 2015 e 2016, a respectiva degradação de sua liquidez bem como 

oscilações da rentabilidade e viabilidade econômica, abrangendo os seguintes aspectos: 

• Desempenho empresarial e resultados da gestão, baseado nas estratégias 

estabelecidas; 

• Causas das variações no desempenho econômico-financeiro da Companhia; 

• Identificação de riscos econômico-financeiros. 

O escopo limitou-se a verificar a evolução dos saldos das contas apresentadas nos 

demonstrativos publicados pela Companhia, sem, contudo, avaliar a confiabilidade e 

fidedignidade dos saldos apresentados. Portanto, não foi objetivo desta avaliação emitir 

opinião acerca da existência ou não de distorções relevantes nos saldos contábeis 

divulgados. 

Para subsidiar as análises, foram utilizados os demonstrativos contábeis e suas respectivas 

notas explicativas, dos exercícios de 2013 a 2016, publicados no site www.cdp.com.br a 

seguir elencados: 

• Balanço Patrimonial – BP; 

• Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; 

• Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; 

• Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido – DMPL 

Para as respectivas análises, foram calculados diversos indicadores financeiros, bem 

como realizadas análises horizontal e vertical dos exercícios de 2013 a 2016. 

Adicionalmente para avaliação do impacto em todo o período avaliado, calculou-se a 

análise horizontal acumulada de 2013 a 2016.  

A análise dos indicadores foi dividida nos seguintes grupos: 

• de liquidez e atividade; 

• de endividamento e estrutura; 

• de lucratividade; 

• de rentabilidade; 

• Análise da Demonstração do Fluxo de Caixa; 

• Análise das eventuais alterações na DMPL, quando necessário. 

http://www.cdp.com.br/
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Após o cálculo dos indicadores, buscou-se identificar as causas para as eventuais 

variações e/ou pioras dos indicadores por meio das análises horizontal e vertical, e das 

explicações contidas no relatório de gestão e notas explicativas. 

A partir da metodologia descrita, pretende-se responder as seguintes questões de 

auditoria: 

• Quais foram as principais variações econômico-financeiras e os eventuais riscos 

associados que geraram significativas alterações no Demonstrativos Contábeis no 

período de 2013 a 2016? 

• A empresa, no período de 2013 a 2016, apresentou: 

a) Evolução ou retração em sua capacidade de pagar dívidas, a partir da 

comparação entre os direitos realizáveis e as exigibilidades? 

b) Evolução ou retração no endividamento, em virtude das decisões tomadas 

quanto a investimentos, financiamentos e distribuição de dividendos? 

c) Evolução ou retração na sua rentabilidade, propiciada pelos recursos 

investidos? 

Por fim, elencou-se os riscos, recomendações e apresenta-se em anexo a metodologia 

detalhada e os demonstrativos utilizados, já considerando as eventuais reclassificações. 
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ACHADOS 
 

1. Indicadores de Liquidez e Atividade 

Os indicadores de liquidez e atividade demonstram a capacidade de pagamento da 

empresa. Bons indicadores de liquidez, no entanto, não garantem necessariamente uma 

boa capacidade de pagamento, pois os indicadores são obtidos através do confronto entre 

as contas de aplicações (ativos) e as contas de financiamento (passivos), procurando 

mensurar a solidez da base financeira da empresa. No entanto, não se pode esquecer que, 

dentre as contas de aplicações existem algumas que podem levar tempo até que se 

transformem em disponibilidades. A real situação financeira da empresa, em termos de 

capacidade de pagamentos, só pode ser bem analisada em conjunto com seu fluxo de 

caixa. 

Os indicadores de liquidez utilizados, foram os seguintes: 

• Liquidez geral = (Ativo circulante + Realizável a longo prazo) / (Passivo 

circulante + Exigível a longo prazo) 

• Liquidez corrente = Ativo circulante / Passivo circulante 

• Liquidez seca = (Ativo circulante – Estoques) / Passivo circulante 

• Liquidez imediata = Disponibilidade / Passivo circulante 

Sem considerar a dinâmica de operações da empresa, o resultado desses indicadores 

mostra o quanto a empresa mantém aplicado em relação ao que ela tem de financiamentos 

a serem quitados, no mesmo prazo. Em termos de risco de liquidez, quanto maior o índice, 

melhor. 

Após os cálculos, elaboramos o quadro abaixo com a evolução dos respectivos 

indicadores dos exercícios de 2013 a 2016: 

Descrição 2016 2015 2014 2013 

Liquidez geral  1,56   1,52   2,02   2,06  

Liquidez corrente  1,11   1,45        2,41   5,47  

Liquidez seca  1,10  1,44    2,40   5,42  

Liquidez imediata  0,19   0,39   1,29   3,46  

Pelos indicadores, verifica-se uma deterioração generalizada nos indicadores de liquidez, 

demonstrando uma piora na capacidade de pagamento da companhia como um todo. As 

quedas mais acentuadas foram nos indicadores de liquidez relacionados ao curto prazo 

(liquidez corrente, seca e imediata). 

Dentre as principais e prováveis causas para as quedas dos indicadores de liquidez de 

curto prazo, podemos citar: 

• Aumento dos ativos de longo prazo, especialmente, nas rubricas de Depósitos 

Judiciais e Contratuais e Recursos a Receber da União (Valores de Convênios 

celebrados, servidores cedidos, obras Porto de Santarém, dentre outros).; 

• Aumento dos passivos de curto prazo tais como as obrigações trabalhistas e de 

encargos de INSS e FGTS; 
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• Acidente do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde, que consumiu recursos 

nos exercícios de 2015 e 2016 no montante aproximado de R$ 17.747 mil. 

Outro cálculo importante, relativo à liquidez é o Capital Circulante Líquido (CCL), que 

é calculado pela diferença entre os ativos circulantes e passivos circulantes. Ele representa 

o total de recursos de curto prazo disponíveis para financiamento das atividades da 

empresa. A variação em termos percentuais de queda é a mesma do índice de liquidez 

corrente, mas optamos por demonstrar o CCL devido a quantidade relevante de recursos 

que estavam disponíveis e foram utilizados para quitação nas atividades operacionais da 

companhia sem que houvesse aumento no valor dos investimentos como por exemplo no 

Ativo Não Circulante. 

O mesmo vale para o cálculo do Saldo em Tesouraria (T), que é representado pela 

diferença entre os Ativos financeiros circulantes e Passivos financeiros circulantes 

(àqueles não relacionados às atividades cíclicas da companhia). Um saldo em tesouraria 

positivo indica que a companhia tem dinheiro suficiente para lidar com obrigações 

financeiras de curto prazo sem reduzir os recursos alocados no ciclo operacional. Em que 

pese o saldo em tesouraria ainda ser positivo, também o demonstramos devido à 

significativa queda dos valores no período entre 2013 e 2016.  

Abaixo, demonstramos o quadro com os valores do CCL e Saldo em Tesouraria (T) em 

que, na comparação de 2016 em relação a 2013, houve uma queda aproximada, em termos 

nominais, respectivamente de 95% e 88%. 

R$ 
Descrição 2016 2015 2014 2013 

CCL (Capital Circulante Líquido)     4.897.169  15.803.630     45.264.707     96.203.720  

Saldo em Tesouraria (T)     9.865.660      9.073.223      47.220.122      79.066.978  

 

2. Indicadores de Estrutura e Endividamento 
Esses indicadores, em conjunto com os indicadores de liquidez e de atividade, compõem 

o conjunto de indicadores que demonstram a situação financeira da empresa. 

A seguir, apresentamos a tabela com os cálculos efetuados para o período de 2013 a 2016, 

o significado de cada um e as análises dos que apresentaram pioras ou variações 

relevantes em termos de comprometimento da estrutura e do endividamento. 

Descrição 2016 2015 2014 2013 

Relação CT/CP 20% 20% 18% 19% 

Participação total do Capital de Terceiros 17% 16% 15% 16% 

Composição do Endividamento 64% 50% 49% 31% 

Imobilização de recursos permanentes 83% 82% 75% 71% 

Imobilização do capital próprio 89% 90% 82% 80% 

A relação capital de terceiros (CT) por capital próprio (CP) expressa, percentualmente 

qual a participação dos capitais de terceiros em relação ao capital dos investidores 

(Patrimônio Líquido). Através desse índice pode-se avaliar a política de captação de 

recursos da empresa. Para o período, houve um pequeno aumento desse indicador, 

principalmente, em virtude do decréscimo ocorrido no Patrimônio Líquido para o 

período, devido a prejuízos ocorrido. 
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A participação do capital de terceiros (CT) é um índice que demonstra qual é a estrutura 

de capital da empresa, ou seja, a partir do total das fontes de recursos, qual é o percentual 

de dívida (capital de terceiros) em relação ao total do passivo. Para o período entre 2013 

e 2016, houve um pequeno aumento de 8% em termos nominais, passando de 15% para 

17%, devido, sobretudo, aos prejuízos ocorridos no período e a manutenção, em termos 

nominais, dos valores de capital de terceiros. 

A composição do endividamento expressa, em termos percentuais, o montante do 

endividamento que vence no curto prazo em relação ao passivo circulante e não 

circulante. Quanto maior for essa parcela, pior a situação da empresa em termos de 

liquidez de curto prazo. Para o período, esse indicador apresentou uma significativa piora 

(aumento de aproximadamente 105% do indicador), passando de 31% para 64%. O 

principal fator para a piora desse indicador se deve às obrigações trabalhistas a pagar e as 

provisões de encargos de INSS e FGTS, que tiveram significativo aumento pelo 

reconhecimento de multas e juros dos encargos trabalhistas decorrente de sentença 

judicial (Dissídio Coletivo 2011 a 2014) e reconhecimento das multas e juros dos 

encargos trabalhistas referente ao realinhamento de salário à nível médio dos guardas 

portuários. 

A imobilização de recursos permanentes demonstra qual o montante de recursos de longo 

prazo da empresa que foi investido no ativo não circulante (investimentos, imobilizado, 

intangível). Se esse indicador for maior que 100%, indica que a empresa está buscando 

recursos de curto prazo para financiar aplicações no ativo fixo, o que compromete sua 

liquidez. Assim, pode-se dizer que, quanto menor for esse índice, melhor a situação da 

empresa em termos de liquidez. Para o período analisado, houve um aumento, passando 

de 71% em 2013 para 83% em 2016, um aumento de aproximadamente 16% do indicador. 

Isso se deve, sobretudo, aos prejuízos e baixos resultados que diminuíram o Patrimônio 

Líquido. Ressalta-se que, embora tenha ocorrido os créditos da União para aumentos de 

capital, eles foram destinados ao aumento do Ativo Imobilizado, praticamente no mesmo 

montante. Dessa forma, os prejuízos dos exercícios 2013, 2015 e 2016, contribuíram para 

a piora desse indicador. 

A imobilização do capital próprio demonstra a relação da quantidade de recursos próprios 

investidos no ativo fixo da empresa. Como no ativo fixo estão as aplicações de retorno 

mais lento, por princípio deveria ter como fonte de recursos aquela de menor 

exigibilidade, no caso capital dos acionistas. Quanto menor esse índice, melhor. No caso 

da companhia, houve uma elevação no indicador em aproximadamente 11% (elevou de 

80% para 89% entre 2013 e 2016) devido às aplicações em Ativos Permanentes de 

Créditos para Aumento de Capital da União registrados no Passivo Não Circulante e aos 

prejuízos apurados no exercício, que reduziram o Patrimônio Líquido. 

3. Indicadores de Lucratividade 

A lucratividade da empresa pode ser medida em diversos aspectos. Alguns exemplos de 

indicadores de lucratividade, são os que efetuamos o cálculo conforme quadro abaixo: 

Descrição 2016 2015 2014 2013 

Margem Bruta 36% 28% 38% 23% 

Margem de EBITDA 3% -12% 11% -10% 

Margem Operacional -11% -25% -2% -20% 

Margem Líquida -8% -16% 1% -14% 
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O resultado da margem bruta mostra a eficiência da empresa na administração dos seus 

custos, na busca de uma maior margem sobres as vendas. Em geral, quanto maior for esse 

índice, melhor é o gerenciamento dos custos da empresa. Ele é calculado da divisão entre 

o Lucro Bruto e a Receita Líquida. Para o período analisado, verificamos que houve uma 

relativa oscilação. Em termos acumulados entre 2013 e 2016, houve uma melhora, 

passando de 23% para 36% (aumento aproximado de 58%).  Isso se deve ao fato de, no 

período acumulado, os custos operacionais ficarem relativamente estáveis, e a receita ter 

um aumento nominal de cerca de 23% entre 2013 e 2016. O melhor resultado do indicador 

foi no exercício de 2014, onde os custos operacionais tiveram uma redução nominal de 

aproximadamente 12% em relação a 2013 e um aumento nominal da receita líquida de 

aproximadamente 9% em relação a 2013. 

A margem de Ebitda, em linhas gerais, representa a geração operacional de caixa da 

companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades 

operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos. Também 

desconsidera os efeitos da depreciação e amortização, uma vez que estas não representam 

uma saída efetiva de caixa no período. Para o período analisado, o indicador apresentou 

saldo positivo somente nos exercícios de 2014 e 2016, sendo que em 2016 o indicador foi 

relativamente pequeno em termos percentuais. Já nos exercícios de 2013 e 2015, o 

indicador foi inferior a -10%. Dessa forma, em termos de resultado de geração 

operacional de caixa, em termos de uma média ponderada, a margem de Ebitda foi 

negativa em aproximadamente -2% entre os exercícios de 2013 a 2016. 

A margem operacional (Margem de Ebit) é semelhante ao indicador de Ebitda com a 

diferença de que este considera os efeitos contábeis da depreciação e amortização, uma 

vez que a empresa necessita de recursos para reposição dos ativos. A margem operacional 

mostra a lucratividade operacional da empresa, ou seja, qual o seu ganho naquele período, 

levando em consideração apenas os aspectos operacionais. É um indicador de grande 

importância para a avaliação do negócio, da atividade em si, independentemente dos 

aspectos de financiamento da empresa. É calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo 

operacional em função da receita líquida. Nesse caso, em todos os exercícios, a margem 

foi negativa. O único exercício em que a margem foi relativamente pequena, mas ainda 

negativa, foi no exercício de 2014. Se considerarmos o exercício de 2014 como parâmetro 

(ano em que a margem apresentou melhor indicador), podemos inferir alguns pontos a 

serem observados:  

• Os custos das operações portuárias de 2014 apresentaram uma redução da ordem 

de 12% em relação a 2013, mas que voltaram a aumentar significativamente em 

2015; 

• As despesas administrativas apresentaram grande aumento em 2015 em relação a 

2014, em virtude de valores provisionados de perdas no recebimento de créditos 

e de outros dispêndios correntes, aumento da depreciação e amortização e dos 

serviços de terceiros. Essas despesas se mantiveram no mesmo patamar no 

exercício de 2016, com uma pequena diferença: aumento nas despesas de pessoal 

e encargos sociais (em torno de 12% em relação a 2015) e uma diminuição das 

perdas no recebimento de créditos. Alerta-se para o fato que a auditoria 

independente ressalvou em seu parecer a companhia devido ao fato de considerar 

insuficiente o valor das provisões das perdas no recebimento de créditos. Se assim 
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considerarmos, o resultado de 2016 seria ainda pior. Uma das causas para 

elevação dos gastos, conforme informado, foi o acidente do Navio Haidar que 

consumiu recursos na ordem de R$ 17.747 mil entre 2015 e 2016; 

• Os valores de recuperações de despesas do exercício de 2014 foi bem superior em 

relação aos demais exercícios analisados. As principais recuperações de despesas 

referem-se a ressarcimentos de fornecimento de energia, gastos com pessoal 

cedido, indenizações, entre outros. Entretanto, no exercício de 2014, houve o 

registro de cerca de R$ 4.208 mil referente a anistia fiscal, o que não é recorrente. 

A margem líquida indica qual foi o ganho (ou perda) da empresa naquele período, em 

comparação com sua receita líquida, ou seja, de cada cem unidades monetárias de receita 

líquida, o quanto sobrou após as deduções de todos custos e despesas, operacionais e não 

operacionais. Para esse indicador, verificamos que no período de análise, o único 

exercício positivo foi o de 2014. Ressalta-se que nesse exercício, houve uma receita 

financeira líquida bem superior em relação aos demais exercícios e a margem operacional, 

embora negativa, foi a melhor do período analisado. Dentre as causas, para as variações 

do indicador, foram as mesmas relatadas nos dois indicadores calculados anteriormente 

(Margem Bruta e Operacional). 

Um fator a ser observado entre os exercícios 2016 e 2015 é que, embora a movimentação 

de cargas tenha reduzido no exercício de 2016, quando comparado a 2015, verifica-se que 

os indicadores de lucratividade, embora negativos, foram melhores em 2016 que em 

2015. 

Abaixo, demonstramos o quadro com a movimentação extraído do Relatório da 

Administração de 2016: 

Quadro Movimentação de Mercadorias nos exercícios 2016 e 2015 
Porto 2016 (t) 2015(t) Variação (t) Variação (%) 

Vila do Conde  15.759.770   15.261.488        498.282  3,26% 

Santarém    4.761.954     4.984.118  -     222.164  -4,46% 

Belém       292.872        471.686  -     178.814  -37,91% 

Terminal de Miramar    2.006.543     2.197.256  -     190.713  -8,68% 

Terminal de Outeiro        96.387        123.976  -       27.589  -22,25% 

Itaituba       786.018        671.477        114.541  17,06% 

Outros        62.018        198.916  -     136.898  -68,82% 

Total  23.765.562   23.908.917  -     143.355  -0,60% 

Fonte: Relatório Administração 2016, CDP 

Com base nas análises, há que se observar alguns pontos: 

• A CDP de fato melhorou o resultado operacional bruto de 2016 quando 

comparado a 2015 devido, sobretudo, a redução no custo das operações 

portuárias; 

As despesas administrativas também reduziram e o item outras receitas/despesas 

operacionais da Demonstração do Resultado do Exercício, também apresentaram melhora 

em 2016 em relação a 2015. Entretanto, cabe ressaltar que em 2016 não ocorreram a 

constituição de perdas no recebimento de créditos (ressalvado no parecer da auditoria 

independente) e, além disso, foram revertidas perdas de provisão, fatores esses que 

contribuíram para a melhora do indicador. 
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4. Indicadores de Rentabilidade 

Os indicadores de rentabilidade demonstram a relação entre o resultado líquido da 

empresa num determinado período e o capital investido. Para o período de 2013 a 2016, 

observamos uma grande oscilação, sendo que o único exercício em que foram positivos 

foi em 2014. 

Descrição 2016 2015 2014 2013 

Retorno s/ Ativo -2,5% -4,7% 0,3% - 3,3%  

Retorno s/ Capital Próprio (ROE) -3,0% -5,8% 0,4% -3,9% 

O retorno sobre o ativo (ROA) dá uma medida da recuperação do investimento. Quanto 

maior o resultado, melhor, indicando que a empresa recuperará o capital investido em 

menor tempo. 

O retorno sobre o capital próprio (ROE) mostra a rentabilidade do capital próprio num 

determinado período. 

Para os dois indicadores calculados acima, conclui-se que o resultado do exercício de 

2014 melhorou em relação a 2013, mas voltou a ficar em valores negativos nos demais 

exercícios. 

Dentre as causas dessas oscilações, podemos citar: 

• Quando comparamos 2014 em relação a 2013, o resultado operacional bruto 

apresentou uma melhora da ordem de 84% em termos nominais, influenciado pela 

elevação da receita líquida em 9% e diminuição do custo das operações portuárias 

em 12%; 

• Quando comparamos o exercício de 2015 em relação ao de 2014, houve uma 

queda significativa dos indicadores, influenciado pelo aumento no custo das 

operações portuárias em torno de 25% e elevação das despesas administrativas 

em torno de 31% (especialmente nos serviços de terceiros); 

No exercício de 2016, houve uma leve melhora dos indicadores quando comparado em 

relação ao exercício de 2015, influenciado pela elevação da receita (aproximadamente 

6% em termos nominais) e redução do custo das operações portuárias (também em 6% 

em termos nominais), o que fez elevar o resultado bruto em 35% em termos nominais e 

29% em termos reais, se levarmos em consideração o IPCA. Outro fator que contribuiu 

significativamente foi a reversão para perdas de provisão em cerca de R$ 4,1 milhões. 

5. Análise da Demonstração do Fluxo de Caixa 

A seguir, apresentamos a Demonstração do Fluxo de Caixa de forma sucinta, onde 

analisamos a geração e consumo do caixa da empresa. 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2016 2015 2014 2013 

ATIVIDADES OPERACIONAIS -  1.290.768  -  4.361.492  -  7.870.973   20.266.610  

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -  4.546.578  -28.622.238  -23.496.008  -21.668.987  

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS       550.000     5.600.000  -  1.959.211   24.036.940  

DISPONIBILIDADES GERADAS NO 

EXERCÍCIO 

-  5.287.347  -27.383.731  -33.326.192   22.634.562  
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Conforme podemos observar, o único exercício em que foi gerado caixa, foi em 2013. 

Entretanto, cabe ressaltar que a maior parte dos recursos gerados foi em decorrência das 

atividades de financiamento em decorrência do Adiantamento para Futuro Aumento de 

Capital (AFAC). De igual modo, praticamente todo o recurso foi consumido nas 

atividades de investimento (aumento do imobilizado). Outro ponto merecedor de 

destaque é que o caixa gerado nas atividades operacionais foi em decorrência de aumentos 

e/ou postergações de pagamentos das contas do passivo e não do resultado em si. 

Para os demais exercícios, foram aplicados no imobilizado, a maior parte dos valores do 

caixa consumido. No acumulado de 2013 a 2016, ocorreu uma diminuição de 

aproximadamente R$ 43,36 milhões no caixa da CDP, o que afetou os indicadores de 

liquidez, especialmente o de liquidez imediata, conforme já relatado anteriormente. 

6. Risco de Créditos Tributários Diferidos (IRPJ e CSLL) 
registrados no Ativo sem perspectiva de realização futura 

Conforme avaliamos, o resultado e os indicadores de rentabilidade dos exercícios 

anteriores (especialmente o de 2015) seriam ainda piores se não houvesse a constituição 

de tributos diferidos ativos (IRPJ e CSLL) em virtude de prejuízos fiscais e diferenças 

temporárias. Ocorre que, para que esses tributos sejam considerados e registrados como 

Ativos há que se ter uma perspectiva de realização futura (lucros posteriores). No entanto, 

conforme nota explicativa “3.16” do exercício de 2016, a administração mencionou que 

não foram constituídos novos ajustes de IRPJ e CSLL diferidos em virtude de não haver 

expectativa de aproveitamento futuro e que parte do saldo do prejuízo fiscal seria utilizado 

no programa de regularização tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 

766/2017. Ainda assim, nenhum valor do crédito tributário diferido constituído em 

exercícios pretéritos fora revertido do ativo com a consequente diminuição no resultado 

(aumento do prejuízo do exercício de 2016). 

Dessa forma, alertamos que o saldo de Impostos Diferidos, constituídos anteriormente e 

registrado no Ativo Não Circulante do Balanço Patrimonial, de aproximadamente R$ 

23,73 milhões, não atende aos critérios de reconhecimento de ativo devido à ausência de 

perspectiva de realização futura. Se no exercício de 2016 não fora constituído nenhum 

crédito de tributo diferido devido a inexistência de perspectiva de lucros futuros, os 

créditos tributários diferidos constituídos em exercícios pretéritos também precisam ser 

avaliados quanto à necessidade de serem revertidos, uma vez que há possibilidade de 

ausência de perspectiva de realização dos referidos créditos. 

7. Riscos que Podem Impactar a Atual Situação Econômico-
Financeira 

Dentre os vários riscos existentes, ponderamos especial atenção aos seguintes riscos: 

1) Riscos externos: 

• Riscos relacionados à atuação em setor regulado (exemplo: negociações de 

controle de preço regulado); 

• Variação nos preços: Tendo em vista que os preços podem ser atrelados as 

commodities e/ou regulação; 
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• Dificuldade na captação de recursos ou mesmo redução dos recursos 

disponíveis e condições de financiamentos pouco favoráveis: A empresa vem 

constantemente requerendo o aporte de recursos de acionistas por meio do 

AFAC. No entanto, em que pese haver investimentos, está ocorrendo uma 

deterioração nos retornos dos investimentos, o que pode comprometer em 

futuras restrições de crédito, limitando a capacidade de crescimento da 

empresa; 

• Risco de decisões desfavoráveis de passivos contingentes, especialmente no 

que diz respeito ao plano de pensão, mencionado no parecer do Conselho 

Fiscal e a grande volatilidade das provisões constituídas e revertidas, o que 

poderia prejudicar a capacidade financeira da CDP; 

• Não concretização de lucros futuros, com a consequente reversão dos créditos 

tributários diferidos ativos (IRPJ e CSLL) constituído em períodos pretéritos 

a 2016 e piora dos indicadores econômico-financeiros; 

2) Riscos operacionais: 

• Decisões desfavoráveis em processos judiciais: A empresa vem apresentando 

um crescimento das provisões trabalhistas, cíveis e tributárias de curto prazo, 

o que pode prejudicou muito a sua liquidez de curto prazo. Ressalta-se que 

ocorreram reclassificações relevantes das obrigações do passivo não 

circulante para o passivo circulante; 

• Inadimplência / risco de crédito: Verifica-se que houve um aumento no valor 

das duplicatas a receber e aproximadamente 70% do saldo existente refere-se 

a títulos vencidos há mais de 360 dias, que a auditoria independente ressalvou 

em seu parecer por considerar insuficiente a referida provisão, o que pode 

afetar seus indicadores de rentabilidade e lucratividade futuros, bem como o 

fluxo de caixa, se as cobranças não se efetivarem; 

• Ausência de avaliação de “impairment” dos Ativos, o que prejudica a análise 

de viabilidade dos investimentos realizados, bem como a fidedignidade dos 

demonstrativos e indicadores econômico-financeiros; 

3) Riscos Estratégicos: 

• Possível dificuldade na execução da estratégia, plano de negócios e 

investimentos: dentre as dificuldades podemos destacar a dificuldade de a 

empresa gerar resultado positivo. Dessa forma, é importante avaliar e traçar 

estratégias de margens de rentabilidade, orçamento e liquidez para os 

próximos 5 exercícios e procurar manter as estratégias planejadas; 

• Estimativas incorretas ou alteração de demanda: As estimativas das receitas 

futuras, bem como o adequado dimensionamento dos seus custos e despesas 

operacionais, impactam diretamente no resultado final da empresa. Dessa 

forma, faz-se necessária uma análise cuidadosa dessas estimativas a fim de 

obter melhor rentabilidade e lucratividade. O risco é o da ociosidade com 

grandes custos operacionais ou mesmo não conseguir atender a demanda e 

perda de receitas potenciais. Sendo assim, a empresa deve adotar, entre 

outras, medidas de contenção de custos em caso de não concretização das 

demandas originalmente previstas. Outra opção seria a possibilidade de 
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reduzir custos e despesas administrativas atuando em conjunto com as outras 

companhias DOCAS (por exemplo: Compra conjunta, compartilhamento de 

recursos, utilização de sistema único, dentre outros). 

 

8. Medidas Informadas pela Unidade para Melhora da Situação 
Econômico-Financeira 

Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 201702494/01, a CDP encaminhou, por meio 

da Carta DIRPRE nº 29/2018, de 22 de janeiro de 2018, uma série de medidas planejadas 

e em andamento com vistas à reversão de sua situação financeira e melhoria da 

governança relacionada aos aspectos contábeis, conforme a seguir: 

“Visando reverter à situação financeira da Companhia, a SURISC priorizou no seu 

planejamento para 2018, a melhoria do sistema de governança financeiro-Contábil. Tais 

ações visam resguardar os processos da Companhia, padronizando procedimentos e 

coibindo ações danosas à Companhia. 

Desse modo, para atender ao novo Marco Regulatório das Empresas Estatais, Lei n° 

13.303/2016, em consonância com a Lei n° 12.846/2013, está sendo estruturado o Comitê 

de Integridade da CDP, cujo o escopo visa prevenir, detectar e remediar práticas de atos 

lesivos qualificáveis como corrupção.  

Esse Comitê tem influência direta nas ações de governança dos setores financeiro e 

contábil da CDP, uma vez que norteará o mapeamento de riscos financeiros, bem como 

será responsável pelo monitoramento das ações de controles instituídos.  

Do mesmo modo, é imprescindível a padronização de procedimentos internos nos setores 

financeiros e contábeis da CDP, razão pela qual a institucionalização de normativos 

internos também será uma ação priorizada no exercício. Assim, até o início do 2° 

bimestre/2018, esperamos ter concluído os normativos dos mencionados setores.  

Dessa forma, encaminhamos no anexo I, cronograma do planejamento de governança 

para o setor financeiro da CDP.”. 
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Além das medidas estruturais nos aspectos governança da empresa, também foi 

apresentado o impacto de medidas de cunho operacional adotadas em exercícios 

anteriores visando a eficiência dos gastos da CDP, conforme descrito resumidamente a 

seguir: 

“I – Transferência de Pessoal 

A transferência provisória acarreta pagamento de 40% de acréscimo na remuneração a 

título de ‘Pagamento por transferência provisória’ constante no Acordo Coletivo de 

Trabalho vigente. 

Foi realizado um trabalho de adequação de postos de serviço associado a maior rigidez 

na concessão de transferências provisórias. 

Levando em conta que a média dispendida pela CDP para pagamento de transferências 

provisórias era de R$ 26.256,00 podemos afirmar que se aferiu uma economia, 

aproximada, de R$ 384.182,68, no período que vai de Julho de 2016 a Julho de 2017. 

II – Excesso de Horas Extras 

a) Valor economizado em Miramar com a transferência de empregados de Belém para 

Miramar? 

Não houve uma economia direta, mas sim, deslocamento de custo com pessoal do Porto 

de Belém para o Terminal de Miramar. Outrossim, houve uma redução no Contrato da 

Hidrossam no valor de R$ 30.256.23,00 mês, o que contabiliza uma economia de R$ 

484.099,82 até novembro/17. 

b) Valor de redução de horas extras com a transferência dos 06 (seis) Guardas 

Portuários do Porto de Vila do Conde – PVC para o Porto de Belém? 

Essa ação gerou uma redução de R$ 22.500,00/Mês, o que contabilizou uma economia 

de R$ 360.000,00 até novembro/17. 

c) Valor de redução de horas extras com a colocação de Técnicos Portuários – TP no 

cadastro? 

Essa ação geraria no mínimo R$ 30.000,00 por mês, no Porto de Belém, considerando 

uma extra no valor de R$ 500,00, porém a ação continua pendente, em tramitação na 

CDP. 

d) Valor de redução de horas extras administrativas com redução da carga horária? 

Expectativa de redução era de R$ 75.000,00 no segundo trimestre de 2016, porém foi 

contabilizado R$ 58.309,87 e no terceiro trimestre foi contabilizado uma redução de R$ 

55.106,14, totalizando R$ 113.416,01 de economia, o que em média corresponde a R$ 

18.902,66 por mês, assim, em 2017 aferimos uma economia de R$ 226.831,92 o que, 

somando desde o início da criação do novo horário, obtemos R$ 340.247,93. 

III – Consumo de energia elétrica 
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IV – Reaproveitamento de móveis da CDP 
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V – Implantação do PDVI 

 

Para análise desse indicador foram pontuadas as projeções quanto ao desembolso, 

economia com substituições e prazo máximo para recuperação, sendo para tanto 

divididos em três grupos: aposentados, aposentáveis e empregados com mais de 25 anos, 

conforme a seguir: 

 

 

 

Com relação a esse item a GERHUM está realizando novas projeções considerando a 

nova legislação trabalhista e a definição da “problemática PORTUS”. 

Porém vale destacar que a saída de 06 empregados do quadro de efetivos no terceiro 

trimestre de 2017, gerou uma economia de R$ 124.362,78. 

 

VI – Devolução dos carros da CDP 
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VII – Cancelamento de aquisição de brindes e buffets de festejos na CDP 
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VIII – Revisão de Contratos 

 

 

IX – Política de Impressão 

Para análise desse indicador forma consideradas as medidas de redução de impressoras, 

sendo reduzidas ao todo 22 máquinas. Esse valor corresponde a uma economia mensal 

de R$ 6.634,75 no valor do aluguel. 

Após o encerramento do contrato em dezembro de 2016 o gestor da área conseguiu que 

os equipamentos de impressão fossem doados pela HP para a CDP, resultando em uma 

economia de R$ 141.198,12 de aluguel, R$ 3.600 referentes a insumos e R$ 53.418,15 

referentes ao valor pago de impressão, tendo em vista que as impressoras passaram a 

ser da CDP e assim desobrigando o pagamento de impressão por unidade. 

Não renovação do contrato Nº 02/2013 (Fábrica de Software) no valor de R$ 95.000,00 

mensal, trabalho assumido por funcionários da própria CDP. 

Não renovação do contrato Nº 26/2015 (Link de redundância) no valor de R$ 74.961,72 

mensal. 

Totalizando uma economia de R$ 368.177,99 no setor de TI. 

 

X – Cobrança de Devedores em atraso 

Não obtivemos retorno com os dados da área responsável. 

 

XI – Conclusão 

ECONOMIA APURADA 

Antes de tudo cabe ressaltar que assim como medidas previstas não foram efetivadas 

existiram medidas efetivadas que não estavam previstas, no caso dessas últimas, de mais 

peso e contribuíram de maneira significativa para obtenção do resultado acima do 

esperado. 

Economia apurada entre julho/2016 e novembro/2017: R$ 2.162.115,92 

TURNOVER 

A implantação do novo horário trouxe a diminuição na rotatividade dos funcionários, 

30% em média, segundo informações do posto médico, gerando ganhos mensuráveis, 

como por um exemplo, menos execução de exames admissionais e admissionais, que são 
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de responsabilidade da empresa e ganho imensuráveis como por um exemplo a retenção 

de talentos na empresa.” 

Verifica-se que grande parte das medidas informadas, relacionadas a melhoria da 

eficiência de gastos da unidade, foi implementada no início do ano de 2016. Efetivamente, 

os indicadores de lucratividade, embora a maioria ainda ser negativo, apresentaram 

pequenas melhoras em relação a 2015, e espera-se que os resultados e indicadores 

contábeis permaneçam evoluindo nos exercícios seguintes. Portanto, deve-se manter a 

execução dessas ações continuamente, bem como serem implementadas outras 

necessárias à reversão da situação financeira da CDP. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

1 - Estruturar as medidas apresentadas, bem como outras que se fizerem necessárias à 

melhoria da rentabilidade e lucratividade da unidade, em um plano de ação, com prazos, 

metas e responsáveis, de forma a facilitar a implementação e acompanhamento dos 

resultados, realizando ainda análise cuidadosa da viabilidade dos investimentos 

realizados e avaliando a perspectiva de geração de caixa por parte da CDP, ao menos, nos 

próximos 5 anos. 

2 - Avaliar de forma criteriosa a perspectiva de realização futura dos créditos tributários 

diferidos (IRPJ e CSLL) e, caso não atenda aos critérios de reconhecimento de acordo 

com a norma contábil, os reverter para o resultado. 
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CONCLUSÃO 
 

As conclusões apresentadas neste Relatório dizem respeito às análises realizadas nas 

variações dos saldos contábeis a cada exercício, considerando os valores publicados nos 

Demonstrativos Contábeis da unidade. Os exames não objetivaram emitir opinião acerca 

da confiabilidade e fidedignidade dos saldos divulgados. 

Diante das análises efetuadas, conclui-se que a CDP apresentou uma piora significativa 

nos indicadores de liquidez, de endividamento e estrutura, e oscilações nos indicadores 

de lucratividade e de rentabilidade, que foram piores em 2015. 

Nesse contexto, é importante que a empresa adote medidas de avaliação de riscos no que 

tange ao grau de endividamento, viabilidade de investimentos, rentabilidade e liquidez. 

Dentre as principais causas, verificou-se que o resultado operacional (antes do resultado 

financeiro) foi negativo em todo o período analisado. O único resultado operacional 

positivo foi no exercício de 2014, porém, foi salvo em virtude do resultado financeiro 

líquido positivo. Outro fator de grande relevância, é a dependência da empresa em relação 

ao AFAC para seus investimentos. 

Conforme o Relatório da Administração de 2016, observa-se alguns objetivos da 

companhia relacionados ao planejamento estratégico de 2016-2020, enumerados a seguir: 

• Manter superávit e crescimento econômico-financeiro sustentável; 

• Diminuir a dependência dos recursos financeiros da União; 

• Expansão, modernização e otimização da infraestrutura; 

• Gestão de processos de negócio. 

Tais objetivos são em grande parte influenciados pelo bom desempenho econômico e 

financeiro da Companhia. Portanto, em que pese ter ocorrido uma relativa melhora dos 

indicadores de lucratividade e rentabilidade em 2016, quando comparado a 2015, deve-

se destacar que os pontos analisados neste Relatório necessitam de ser observados pela 

Empresa a fim de atingir os objetivos pactuados no Planejamento Estratégico 2016-2020. 
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ANEXO 

I – Metodologia 
Para as respectivas análises, calculamos diversos indicadores financeiros, bem como as 

análises horizontal e vertical dos respectivos exercícios de 2013 a 2016 e, adicionalmente, 

para avaliarmos o impacto do período, também calculamos a análise horizontal para o 

período acumulado de 2013 a 2016. Dessa forma, procuramos analisar as principais 

variações que impactaram nos respectivos indicadores do período. 

A análise vertical tem como finalidade demonstrar a participação relativa de cada conta 

de um determinado demonstrativo em relação ao total no qual está inserida. No caso do 

Balanço Patrimonial calcula-se o percentual de cada conta em relação ao ativo total, para 

todas as contas do ativo; e em relação ao passivo total, para todas as contas do passivo. 

No caso da demonstração de resultado do exercício (DRE), calcula-se o percentual de 

cada conta em relação à receita operacional líquida, tomada como 100%. 

A análise horizontal evidencia a variação ocorrida em cada conta no decorrer dos períodos 

analisados, em relação ao período anterior. Cabe ressaltar que efetuamos essa análise 

baseada em seus valores nominais e, quando necessário, expurgamos os efeitos 

inflacionários para minimizar os efeitos em termos do comprometimento da análise para 

fins decisórios. Adicionalmente, efetuamos a análise horizontal para o período acumulado 

de 2013 a 2016. 

A partir de dados dos demonstrativos contábeis pode-se extrair vários índices econômico-

financeiros, denominados indicadores. 

O objetivo da utilização dos indicadores é o de sintetizar informações relevantes para 

facilitar a análise e o processo de tomada de decisão. Os indicadores, como o próprio 

nome já diz, indicam. Portanto, não se pode considera-los como verdades absolutas, mas, 

sim, como sinalizadores ou balizadores. São de grande utilidade na gestão do negócio, 

uma vez que indicam geralmente uma tendência. Esses indicadores necessitam ser 

avaliados em conjunto para um diagnóstico mais coerente da situação da empresa. 

Para a referida análise, dividimos a análise dos indicadores nos seguintes grupos: 

• de liquidez e atividade; 

• de endividamento e estrutura; 

• de lucratividade; 

• de rentabilidade; 

• Análise da Demonstração do Fluxo de Caixa; 

• Análise das eventuais alterações na DMPL, quando necessário. 

Procuramos, primeiramente calcular os indicadores e, posteriormente, buscar as causas 

para as eventuais variações e/ou pioras dos indicadores por meio das análises horizontal 

e vertical, as explicações contidas no relatório de gestão e notas explicativas. 

Cabe ressaltar que, a auditoria independente, ressalvou em seu parecer alguns itens que 

merecem destaque: 



 

_______________________________________________________________
__ 

Dinheiro público é da sua conta                                   www.portaldatransparencia.gov.br             25 
 

• Duplicatas e contas a receber: Do saldo total de R$ 37.334 mil, R$ 26.207 mil 

referem-se a título com vencimento superior a 360 dias. No entanto a companhia 

provisionou apenas R$ 3.398 mil que, segundo a auditoria, é insuficiente. 

Entretanto, não foi efetuado novo cálculo; 

• Em relação às demais ressalvas, a auditoria independente relata que a 

administração não realizou os procedimentos necessários para reconhecimento 

e/ou não disponibilizou as informações necessárias para averiguação dos 

seguintes saldos do Balanço Patrimonial: Confissão de Dívidas (R$ 2.748 mil), 

Depósitos Judiciais (R$ 17.508 mil), Recursos a Receber da União (R$ 17.138 

mil), Credores por Transferência de Recursos (R$ 10.936 mil).  

Outro destaque é em relação ao parecer do Conselho Fiscal que, embora não conste no 

parecer da auditoria independente, alerta sobre um possível passivo contingente 

relacionado a débito alegado pela Entidade fechada de previdência complementar – 

PORTUS, que, caso, confirmado, poderá implicar em impacto financeiro na situação 

econômico-financeira da CDP. 

Nesse sentido, cabe frisar que efetuamos as análises com base nos saldos publicados, 

limitando nosso escopo, por eventuais inconsistências existentes nos saldos dos referidos 

demonstrativos contábeis. 

Para fins de análise, reclassificamos os saldos de Adiantamento para Futuro Aumento de 

Capital dos exercícios de 2014 e 2015, inicialmente registrados no Passivo Circulante, 

para o Passivo Não Circulante, uma vez que em 2016 este saldo já fora considerado como 

Passivo Não Circulante e, para termos comparabilidade entre os exercícios. 
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II – Demonstrações Contábeis Reclassificadas 

 
BALANÇO PATRIMONIAL    R$ 

ATIVO  2016 2015 2014 2013 

ATIVO CIRCULANTE    
49.255.299  

   
50.464.088  

   
77.183.615  

 
117.718.049  

 Caixa            6.178           16.382             9.760         112.862  

 Bancos        365.864         102.384         122.004       
4.822.514  

 Títulos Vinculados ao Mercado Aberto      
8.126.825  

   
13.667.446  

   
41.038.179  

   
69.560.759  

 Duplicatas e Contas a Receber    
37.334.430  

   
34.287.921  

   
27.031.174  

   
32.862.564  

 Perdas c/Devedores Duvidosos -    
3.397.944  

-    
3.297.113  

-      111.436  -      287.647  

 Adiantamentos e Empréstimos      
1.823.812  

     
2.717.564  

     
1.641.649  

     
1.159.295  

 Almoxarifado        388.346         321.996         572.307         920.828  

 Impostos Antecipados      
1.715.007  

     
2.104.960  

     
6.281.185  

     
6.589.556  

 Confissões de Dívidas      
2.748.285  

       397.430         395.863         715.777  

 Termo de Cooperação STN/CDP/SIAFI                 -                    -                    -           900.062  

 Valores a Receber        144.497         123.286         181.099         339.647  

 Recursos a Receber da União                 -             21.832           21.832           21.832  

ATIVO NÃO CIRCULANTE  
361.217.173  

 
369.650.133  

 
358.924.173  

 
320.392.084  

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    
58.870.999  

   
54.544.155  

   
55.391.343  

   
24.389.309  

 Contas a Receber        118.986         118.986     
10.554.270  

       118.986  

 Impostos Diferidos    
23.726.954  

   
23.493.058  

   
14.083.305  

   
15.935.890  

 Empréstimos Compulsórios        170.587         170.587         170.587         170.587  

 Depósitos Judiciais e Contratuais    
17.505.462  

   
13.591.766  

   
13.426.089  

     
3.580.031  

 Recursos a Receber da União    
17.137.537  

   
16.958.285  

   
16.782.326  

     
4.365.508  

 Adiantamentos a Unidades            3.007             3.007             3.007             9.841  

 Direitos a Receber        208.466         208.466         371.759         208.466  

INVESTIMENTOS        134.161         134.161         232.038         232.038  

IMOBILIZADO  
302.084.976  

 
314.792.697  

 
303.199.083  

 
295.737.563  

INTANGÍVEL        127.037         179.119         101.709           33.174  

TOTAL DO ATIVO  
410.472.473  

 
420.114.221  

 
436.107.788  

 
438.110.133  
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     R$ 

BALANÇO PATRIMONIAL (CONTINUAÇÃO) 2016 2015 2014 2013 

PASSIVO     
69.455.233  

   
68.880.517  

   
65.516.949  

   
68.927.437  

PASSIVO CIRCULANTE    
44.358.130  

   
34.660.458  

   
31.918.908  

   
21.514.329  

 Contas a pagar      
8.017.742  

     
5.668.241  

     
4.492.969  

     
6.139.417  

 Obrigações Fiscais e Trabalhistas      
6.757.863  

     
8.909.208  

     
7.025.912  

     
5.782.082  

 Depósitos em garantia p/Taxas Portuárias      
4.443.851  

     
3.890.176  

     
1.183.753  

     
2.044.214  

 Credores por Depósitos Caucionados        476.459         220.983         235.911         320.263  

 Dividendos a pagar                 -                    -                    -         
1.959.211  

 Participação aos Empregados                 -                    -               1.379         491.991  

 Obrigações Trabalhista a pagar      
8.697.083  

     
4.868.251  

     
4.100.083  

     
2.586.860  

 Outras Obrigações      
2.695.832  

         91.925         112.919             7.374  

 Provisão de Encargos INSS/FGTS    
10.750.775  

     
4.912.417  

     
4.463.905  

     
2.182.917  

 Provisão de Salários a Pagar      
2.518.524  

     
6.099.256  

   
10.302.076  

                -    

PASSIVO NÃO CIRCULANTE    
25.097.103  

   
34.220.060  

   
33.598.041  

   
47.413.108  

 Provisão p/Contingências      
6.910.467  

     
5.614.982  

     
2.447.726  

       772.320  

 Credores por Transferências de Recursos    
10.936.263  

   
10.936.263  

   
10.936.263  

   
10.936.263  

 Parcelamento - RFB / Previdência                 -           211.147       
2.337.518  

   
11.252.532  

 Obrigações Trabalhista a Pagar                 -         
2.250.027  

     
8.271.298  

   
17.168.379  

 Obrigações Fiscais e Previdenciárias                 -         
9.364.025  

     
8.522.484  

     
7.079.569  

 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 7.250.373 5.843.616 869.307 - 

 IRPJ / CSLL Diferidos                 -    - 213.445 204.045 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
341.017.240  

 
351.233.704  

 
370.590.839  

 
369.182.696  

 Capital Social Subscrito e Integralizado  
366.450.978  

 
366.450.978  

 
365.581.671  

 
365.581.671  

 Prejuízo Acumulado -  
25.433.739  

-  
15.217.275  

                -                    -    

 Reservas de Lucros                 -                    -         
5.009.168  

     
3.601.025  

TOTAL DO PASSIVO  
410.472.473  

 
420.114.221  

 
436.107.788  

 
438.110.133  
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     R$ 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 2016 2015 2014 2013 

RECEITA OPERACIONAL  
152.382.608  

 
145.103.823  

 
135.304.501  

 
123.404.326  

 Receita Bruta da Operação Portuária  
128.233.946  

 
120.998.127  

 
115.810.196  

 
123.404.326  

 Receita Patrimonial - Arrendamento    
24.148.662  

   
24.105.695  

   
19.494.305  

                -    

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (ISS, COFINS, PASEP) -  
18.934.722  

-  
18.645.825  

-  
17.274.895  

-  
15.580.481  

RECEITA LÍQUIDA DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA  
133.447.886  

 
126.457.998  

 
118.029.607  

 
107.823.846  

 CUSTO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS -  
85.481.555  

-  
91.054.619  

-  
72.890.855  

-  
83.252.730  

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO    
47.966.331  

   
35.403.379  

   
45.138.752  

   
24.571.116  

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -  
70.058.064  

-  
70.920.905  

-  
54.311.246  

-  
50.219.235  

 Pessoal e Encargos Sociais -  
30.872.195  

-  
27.503.832  

-  
27.193.970  

-  
27.073.702  

 Material de Consumo / Utilidades e Serviços -    
2.410.555  

-    
2.378.833  

-    
1.922.395  

-    
1.734.713  

 Serviços de Terceiros -  
20.042.468  

-  
19.448.470  

-  
15.819.416  

-  
13.383.597  

 Depreciações e Amortizações -    
6.961.981  

-    
6.048.217  

-    
2.822.016  

-    
2.087.879  

 Perdas no Recebimento de Créditos -      121.764  -    
4.419.631  

-      630.821                  -    

 Outros Dispêndios Correntes -    
9.649.101  

-  
11.121.921  

-    
5.922.627  

-    
5.939.345  

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS      
7.743.510  

     
4.413.199  

     
6.768.551  

     
3.566.549  

 Recuperações de Despesas Operacionais      
4.162.694  

     
4.470.068  

     
7.097.335  

     
4.484.257  

 Variações Monetárias Líquida -      857.073  -      179.889  -      903.538  -    
1.234.949  

 Reversão para perdas de provisão      
4.099.190  

                -           771.222           58.171  

 Receita de recuperação de créditos                 -                    -                    -           228.352  

 Outras Receitas (Despesas) não Operacionais        338.701         123.019  -      196.468           30.717  

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO -  
14.348.223  

-  
31.104.327  

-    
2.403.943  

-  
22.081.571  

 Receita Financeira Líquida      
2.896.288  

       883.334       
4.975.432  

     
2.806.735  

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO -  
11.451.935  

-  
30.220.993  

     
2.571.489  

-  
19.274.836  

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DOS IMPOSTOS -  
11.451.935  

-  
30.220.993  

     
2.571.489  

-  
19.274.836  

 IRPJ - Exercício Corrente                 -         
7.019.655  

     
2.110.606  

     
4.680.590  

 IRPJ - Diferido        908.434         429.998  -    
2.881.839  

-      751.457  

 CSLL - Exercício Corrente                 -         
2.390.098  

       645.349       
1.535.015  

 CSLL - Diferido        327.036         154.799  -    
1.037.462  

-      270.525  

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PARTICIPAÇÃO -  
10.216.464  

-  
20.226.443  

     
1.408.143  

-  
14.081.213  

 Participação aos Empregados                 -                    -                     1                  -    

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -  
10.216.464  

-  
20.226.443  

     
1.408.144  

-  
14.571.016  
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ABERTURA CUSTOS OPERACIONAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015 E 2016 
Abertuda dos Custos Operacionais 2016 2015 VARIAÇÃO % 

 Pessoal, Benefícios e Encargos Sociais -  42.682.613  -  38.376.121  11% 

 Serviços de terceiros -  14.717.496  -  23.014.832  -36% 

 Depreciação e Amortização -  10.946.221  -    9.873.090  11% 

 Utilidades, Serviços e Materiais -    6.528.040  -    7.086.695  -8% 

 Demais Dispêndios Correntes -    1.712.935  -    5.525.400  -69% 

 Custos Reconhecidos -    8.894.250  -    7.178.481  24% 

  -  85.481.555  -  91.054.619  -6% 

Abertuda das Despesas Administrativas 2016 2015 VARIAÇÃO % 

 Pessoal, Benefícios e Encargos Sociais -  30.872.195  -  27.503.832  12% 

 Serviços de terceiros -  20.042.468  -  19.448.470  3% 

 Depreciação e Amortização -    6.961.981  -    6.048.217  15% 

 Utilidades, Serviços e Materiais -    2.410.555  -    2.378.833  1% 

 Demais Dispêndios Correntes -    9.649.101  -  11.121.921  -13% 

 Perdas no Recebimento de Créditos -      121.764  -    4.419.631  -97% 

  -  70.058.064  -  70.920.905  -1% 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R$) 2016 2015 2014 2013 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     

Lucro Líquido do Exercício -10.216.464  -20.226.443     1.408.143  -14.571.016  

Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:     

Depreciação/Amortização  17.908.202   15.921.308   15.866.571   11.552.159  

Impairment -     607.556     1.233.913                -                  -    

Juros Ativos -  3.881.904  -  5.048.215  -  7.970.887  -  5.338.814  

Perdas Dev.Duvidosos       100.831     3.185.676  -     176.211 
 

      287.647  

Juros Passivos    1.842.690     4.344.769     3.849.615 
 

   3.767.028  

Ganho/Perda de Capital          5.735  -     106.130         99.283  -      14.982  

IRPJ/CSLL -  1.235.470  -  9.994.550     1.178.829  -  5.193.623  

Variações no Ativo e Passivo     

Duplicatas e Contas a Receber -  3.046.509  -  7.256.747     5.831.389  -  4.513.602  

Adiantamentos e Empréstimos       893.752  -  1.075.915  -     482.354       171.167  

Almoxarifado -      66.349        250.310        348.521  -     621.778  

Impostos Antecipados       389.953     4.176.225        308.371  -  4.127.141  

Confissões de Dívidas -  2.350.856  -        1.567        319.914  -     577.223  

Valores a Receber -      21.212         57.813        158.549  -     235.416  

Termo de Cooperação STN/CDP/SIAFI         900.062        359.173  
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Juros pagos -     985.932  -  4.101.153  -  2.980.807  -  2.158.488  

Juros Recebidos    3.516.024     4.249.333     6.719.092     4.632.236  

IRRF sobre aplicações financeiras       365.880        798.882     1.251.796        706.577  

Contas a Receber               -     10.435.285  -10.435.285                -    

Impostos Diferidos    1.001.575        584.797        673.756  -  4.183.613  

Depósitos Judiciais e Contratuais -  3.913.696  -     165.677  -  9.846.057  11.157.218  

Recursos a Receber da União -     157.419  -     175.959  -12.416.818 -  1.516.811  

Adiantamento a Unidades            6.834   14.169.451  

Direitos a Receber               -          163.293  -     163.293        691.829  

Contas a Pagar    2.349.501     1.175.272  -  1.645.448     3.699.644  

Obrigações Fiscais e Trabalhistas -  2.151.345     1.883.296     1.243.830        236.284  

Depósitos em Garantia p/Taxas Portuárias       553.675     2.706.423  -     860.461     1.800.402  

Credores por Depósitos Caucionados       255.477  -      14.928  -      84.352         76.032  

Participação aos Empregados               -    -        1.379  -     490.612        489.803  

Obrigações Trabalhista a Pagar    3.828.831        768.168     1.513.224  -     603.277  

Outras Obrigações    2.603.908  -      20.995        105.545  -      30.768  

Provisão de Encargos    5.838.358        448.512     2.280.989     2.182.917  

Provisão de Salários a Pagar -  3.580.732  -  4.202.820   10.302.076                -    

Contingências a Pagar    1.295.485     3.167.256     1.675.407  -     610.324  

Obrigações Trabalhistas a Pagar -  2.250.027  -  6.021.271  -  8.897.082   17.168.379  

Obrigações Fiscais e Previdenciárias -  9.364.025        841.541     1.442.915     7.079.569  

IRPJ/CSLL Diferidos               -    -     213.445           9.400        204.045  

Credores por Transferências de Recursos                 -    -14.169.451  

Parcelamento - RFB / Previdência -     211.147  -  2.126.371  -  8.915.015  -  1.698.625  

DISPONIBILIDADES LIQ.GERADAS PELAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

-  1.290.768  -  4.361.492  -  7.870.973   20.266.610  

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
(CONTINUAÇÃO) 

2016 2015 2014 2013 

Aumento do Imobilizado -  4.546.578  -28.823.999  -23.428.455  -21.885.613  

Aumento de Intangível               -    -     117.817  -      68.535   

Alienação de Investimento               -           97.877                -     

Alienação do Imobilizado               -          221.700              982        216.626  

DISPONIBIIDADES LIQ.GERADAS NAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS 

-  4.546.578  -28.622.238  -23.496.008  -21.668.987  

Dividendos Pagos               -                  -    -  1.959.211   

Adto.de Recursos p/Futuro Aumento de Capital       550.000     5.600.000    24.036.940  

DISPONIBILIDADES LIQ.GERADAS NAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTOS 

      550.000     5.600.000  -  1.959.211   24.036.940  

DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO -  5.287.347  -27.383.731  -33.326.192   22.634.562  

No início do exercício  13.786.212   41.169.943   74.495.135   51.861.573  

No fim do exercício    8.498.866   13.786.212   41.168.943   74.496.135  

Aumento (redução) nas Disponibilidades -  5.287.347  -27.383.731  -33.326.192   22.634.562  

 

 


