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BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 04.660.182/0001-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas
Baovale Mineração S.A.
Examinamos as demonstrações contábeis da Baovale Mineração S.A. (a “Companhia”) que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 

políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração  sobre as demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - 
Pronunciamento Técnico CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são 

da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas.
Outros assuntos
Informação suplementar - demonstração do valor adicionado

dezembro de 2011, cuja apresentação está sendo efetuada de forma voluntária pela Companhia como informação 
suplementar. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2012

PricewaterhouseCoopers Leandro Mauro Ardito
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 “S” MG CRC 1SP188307/O-0 “S” MG

» ELISA SOARES

A pesar do cenário atual
de instabilidade eco-
nômica nos países de-
senvolvidos é hora de

as empresas brasileiras da ca-
deia de petróleo e gás natural
buscarem a internacionaliza-
ção, defendeu o superinten-
dente da Organização Nacional
da Indústria do Petróleo (Onip),
Luis Mendonça. Segundo ele, o
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) global no longo
prazo e o aumento da popula-
ção mundial garantirão o cres-
cimento da demanda de ener-
gia primária até 2035. 

Dados da Agência Interna-
cional de Energia (AIE) mos-
tram que a população mundial
atingirá a marca de 8,6 bilhões
de pessoas em 2035, ante 6,8
bilhões em 2009, o que repre-
sentará a evolução de 3,6% ao
ano do PIB no período. Para
atender tanto ao crescimento
no número de habitantes,
quanto ao econômico, a AIE es-
tima que a demanda por ener-
gia será de 16 bilhões de tone-
ladas equivalentes em 2035. 

Neste período, por sua vez, a
demanda por óleo e gás cresce-
rá a taxas de 0,6% a 1,7% ao
ano, desenvolvimento que ga-
rantirá posição de importância
do setor na formação da matriz
energética mundial, o que se
traduz em aumento significati-
vo na produção de novos cam-
pos e na manutenção de áreas
já em exploração, explicou
Mendonça. 

Por isso, de acordo com o
superintendente, a demanda
por bens e serviços na cadeia
de óleo e gás será crescente e
sustentável tanto em nível na-
cional, quanto internacional.
Mendonça deixou claro que as
possíveis revisões de investi-
mentos em óleo e gás, ainda
que reduzam um pouco o volu-
me de recursos esperado para

os próximos anos – como vem
sendo discutido na Petrobras –
não afetam muito o setor, pois
mesmo menor, o montante
permanecerá em nível muito
elevado se comparado a outros
segmentos. 

Investimentos

“Ainda que durante um pe-
ríodo esses investimentos so-
fram variações, terão que ser
realizados no longo prazo”, dis-
se o superintendente, reiteran-
do que as oportunidades exis-
tentes no setor devem ser ana-
lisadas sempre de forma globa-
lizada. Para ele, a internaciona-
lização das operações de uma
empresa pode garantir escala
produtiva, melhorar resultados
e proporcionar transferências
tecnológicas. 

Mendonça pontua que o ce-
nário traçado pela AIE estabe-
leceu que a demanda por ener-
gia primária se dará fora da Or-
ganização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que reúne os países
mais desenvolvidos do mundo.
Como exemplo ele citou as des-
cobertas em águas profundas
feitas pela Petrobras no Brasil,
que representam um terço de
todas feitas no mundo nos últi-
mos cinco anos. “Vamos abo-
canhar 50% do mercado de óleo
e gás se formos espertos, mas
isso requer desenvolvimento
adicional da cadeia de fornece-
dores”, afirmou.

Ele argumentou ainda que
com o aparecimento de novos
players no mercado de explo-
ração, a demanda da Petrobras
não equivale mais à brasileira.
De 2011 a 2015 serão aporta-
dos US$ 220 bilhões no setor
de óleo e gás brasileiro, sendo
que 21% destes recursos vêm
de outras empresas. “Os inves-
timentos e despesas de cus-
teio que vemos no Brasil se
multiplicam também ao redor

do mundo, o que viabiliza ou-
tro nível de escala e retorno de
capital que não podem ser al-
cançados quando olhamos
apenas localmente”, acrescen-
tou Mendonça.

Carlos Soligo Camerini, tam-
bém superintendente da Onip,
não negou que os custos de
produção no Brasil atrapalham
a colocação de empresas brasi-
leiras no mercado internacio-
nal, mas defendeu que, no caso
do setor, é a tecnologia que ga-
rante a competitividade no
mercado externo. “Há de 500 a
mil companhias que se encai-

xam no perfil de médias, pe-
quenas e micro empresas aptas
a se internacionalizarem atual-
mente”, afirmou Camerini. 

Prointer

Miriam Ferraz, gerente do
Programa de Internacionaliza-
ção da Cadeia Produtiva de Pe-
tróleo e Gás (ProInter P&G) pe-
lo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
do Rio de Janeiro (Sebrae/RJ),
coordena a inserção competi-
tiva de empresas dos setores
de óleo, gás e naval no merca-

do internacional. Segundo ela,
o programa foi desenvolvido
para melhorar a competitivi-
dade dos bens e serviços de
companhias brasileiras. “Ao
aprimorarmos a competitivi-
dade das companhias também
contribuiremos para o desen-
volvimento do conteúdo lo-
cal”, assinalou. 

Atualmente, há 500 empre-
sas inscritas no processo, que
inclui oito meses de treina-
mento praticamente diário pa-
ra qualificação da companhia
em negócios internacionais.
“Utilizamos a Petrobras como
empresa âncora, e já realiza-
mos 22 missões ao exterior e
recebemos 17 missões de em-
presas interessadas em investir
no País”, destacou. Miriam esti-
ma que o volume de missões
ao Brasil aumente porque há
muito interesse do mercado in-
ternacional no mercado brasi-
leiro. “Portanto, ou tomamos
medidas para nos tornar com-
petitivos, ou teremos proble-
mas à frente”, previu.

Miriam afirmou que a mé-
dia de crescimento no fatura-
mento bruto das empresas que
participaram do Prointer P&G
foi de 46%, enquanto as expor-
tações cresceram 334%, com
superávit de R$ 1,7 bilhões. A
transferência tecnológica, por
sua vez, somou 8 milhões de
euros, e 84% do total de com-
panhias que integraram o pro-
grama disseram que seu fatu-
ramento aumentou. Ao mesmo
tempo, 74% das empresas afir-
maram que o número de clien-
tes cresceu após a participação
no Prointer P&G.

Miriam, Camerini e Men-
donça participaram do semi-
nário Inovação e Internacio-
nalização: o seu diferencial
competitivo no mercado glo-
balizado, organizado pelo Se-
brae/RJ, na Federação das In-
dústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan).

Empresas miram o exterior
ENERGIA

Caso Chevron

DA AGÊNCIA REUTERS

O Ministério Público Federal
(MPF) em Campos (RJ) abriu
mais uma ação civil pública bi-
lionária contra a petroleira
norte-americana Chevron e
contra a empresa Transocean,
desta vez por conta do vaza-
mento de petróleo registrado
em 4 de março, no Campo de
Frade, na Bacia de Campos.

Na ação, o procurador da Re-
pública Eduardo Santos de Oli-
veira pede nova indenização de
R$ 20 bilhões pelos danos am-
bientais e sociais causados pelo
segundo derramamento de óleo,
de acordo com nota do MPF. Em
outra ação, movida por causa
do primeiro vazamento no
Campo de Frade, ocorrido em
novembro, o MPF também pe-
dira R$ 20 bilhões.

O MPF pede ainda na segun-
da ação a proibição de remessa
de lucros ao exterior tanto pelas
empresas como por seus executi-
vos. "A ação também quer que as
empresas sejam proibidas de
contratar empréstimos, seguros
de risco ambiental e obter recur-
sos do Estado brasileiro, além de
serem proibidas de enviar ao ex-
terior o maquinário empregado
em suas atividades no Brasil",
afirma o MPF, em nota.

Outra requisição da ação é a
reavaliação do Plano de Emer-
gência Individual – pelo qual as
petroleiras informam aos regu-
ladores como agir em caso de
acidentes como o ocorrido no
Campo de Frade – "já que o pri-
meiro vazamento, ocorrido em
novembro, deveria ter ocasiona-
do alterações no procedimento".

De acordo com o procurador
da República Eduardo Santos
de Oliveira, por meio da nota,
uma série de erros cometidos pe-
la concessionária e pela opera-
dora ocasionaram o segundo
vazamento, como falhas de cál-
culo, falhas no plano de contin-
gência, imprecisão no dimen-
sionamento, omissão de infor-
mações, limpeza inadequada e
falta de fiscalização.

Outro lado

A Chevron não comentou
imediatamente o assunto, mas
afirmou anteriormente que o
vazamento deste ano é diferente
do registrado em novembro, su-
gerindo que os dois eventos não
estão relacionados.

O porta-voz da Transocean,
empresa operadora da sonda no
Campo de Frade, Guy Cantwell,
disse que a companhia agiu de
forma responsável e apropriada,
sempre priorizando a seguran-
ça. Autoridades da ANP aguar-
dam resposta da companhia
norte-americana para compor o
processo administrativo de in-
vestigação do vazamento.

MP quer mais 
R$ 20 bi de
indenização

MPF ampliará investigação em Campos
DA AGÊNCIA REUTERS

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) abriu Inquérito Civil
Público (ICP) para investigar a
exploração de petróleo em
outras áreas na Bacia de Cam-
pos, além do Campo de Frade.
O procurador da República
em Campos, Eduardo Santos
Oliveira, decidiu investigar a
fiscalização da Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP) e do Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), em
relação às empresas nacionais
e estrangeiras de exploração
de petróleo offshore, infor-
mou ontem o MPF, por meio
de nota à imprensa.

"O ICP instaurado quer dis-
cutir revisão de parâmetros e
recursos destinados à fiscali-
zação, sejam eles humanos,
técnicos ou materiais, com
fins de permitir uma fiscaliza-
ção mais efetiva da explora-
ção nos campos de petróleo",

afirma a nota.
O inquérito também in-

vestigará a  capacidade de
prevenção de todas as plata-
formas da bacia de Campos,
levando o caso Chevron a
respingar em várias outras
petroleiras.

A Bacia de Campos, alvo da
nova investigação, responde
por 84% da produção de pe-
tróleo do Brasil, com atuação
de dezenas de empresas. Já
produzem na bacia, além da
Petrobras e a Chevron, a an-
glo-holandesa Shell, a norue-
guesa Statoil e a OGX, de Eike
Batista. O MPF já requisitou
de todas as empresas que ope-
ram nas plataformas da bacia
cópias dos planos emergen-
ciais de cada uma.

A Chevron foi autuada pela
ANP, entre outros motivos,
por não ter executado o pró-
prio plano de emergência que
havia submetido à agência na
ocasião do vazamento, em
novembro. A companhia não

possuía o equipamento ade-
quado para executar o plano.

O MPF alega que a Bacia de
Campos é rota migratória de
animais silvestres, como as
baleias jubarte, franca do sul
e baleia-de-bryde, além de 20
a 25 espécies de golfinhos e
pequenos cetáceos que foram
duramente afetados e amea-
çados de extinção.

"Já que o ambiente está
criado, vamos fomentar este
debate e, através dos instru-
mentos oficiais de investiga-
ção, buscar conhecer esse ce-
nário, inclusive para traba-
lhar preventivamente", afir-
mou o procurador da Repú-
blica, na última sexta-feira,
antecipando a ação.

Vazamento semelhante

O Campo de Frade fica pró-
ximo dos maiores campos de
petróleo do País – Marlim Sul,
Roncador e Marlim, operados
pela Petrobras. Estes campos,

juntamente com Marlim Les-
te, respondem por cerca de
900 mil barris de petróleo por
dia, o equivalente a 40% da
produção de todo o País.

Em ocorrência semelhante
ao que houve com a Chevron,
um vazamento de petróleo foi
identificado em 2004 no Cam-
po de Marlim Sul, o maior pro-
dutor de petróleo, com extra-
ção diária de 300 mil barris
diários.

Procurada pela Reuters, a
Petrobras informou que os
estudos realizados sugerem,
como causa provável da ocor-
rência, "a existência de fa-
lhas e fraturas naturais no re-
servatório, por onde o óleo
teria migrado para o fundo
do mar".

"Sempre que acontece um
acidente desta natureza é nor-
mal que os agentes se con-
centrem no acidente, para
responsabilizar quem deve
ser responsabilizado, mas o
acidente passado é uma opor-

tunidade para procurar iden-
tificar o que está acontecendo
com o resto", disse Santos.

Revestimento

A ANP concluiu, entre ou-
tras coisas, que a Chevron de-
veria ter feito um maior reves-
timento no poço onde houve
o vazamento. Segundo a regu-
ladora, se o revestimento,
uma proteção maior sobre as
paredes do poço, tivesse sido
realizado, talvez o vazamento
não tivesse ocorrido.

A denúncia do MPF sobre
o primeiro vazamento, ocor-
rido em novembro do ano
passado, com base em inves-
tigações da Polícia Federal
(PF) focaram, por sua vez, em
possíveis erros de cálculo da
Chevron na pressão do reser-
vatório. A empresa teria erra-
do nas estimativas de pres-
são, o que provocou uma fis-
sura no poço sem revestimen-
to adequado.

FÁBIO COSTA/JCOM/D. A PRESS

Há de 500 a mil companhias que 
se encaixam no perfil de médias, 
pequenas e micro empresas aptas a 
se internacionalizarem atualmente”

Carlos Soligo Camerini
Superintendente da Onip

Companhias brasileiras da cadeia de petróleo e gás devem buscar internacionalização para atender ao mercado.
Segundo especialistas, crescimento do PIB global no longo prazo e aumento da população mundial garantirão demanda 
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