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 “... OS OCEANOS SÃO NOSSO 
LAR, ESTAMOS CONSTANTE E 

LITERALMENTE EM MOVIMENTO.
POR ISSO, DIANTE DESSE DESAFIO, 

JAMAIS FICARÍAMOS PARADOS”
- David Schurmann

A voz
do CEO
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SALVAR NOSSOS OCEANOS

Logo após o meu nascimento, meus pais fizeram 
uma viagem durante a qual surgiria um sonho que 
transformaria para sempre a vida de todos nós. 
Com poucos meses de idade, meu destino – e de 
todos os Schurmann --- foi traçado. Nós seriamos 
uma família dos oceanos!

Minha primeira década de vida foi marcada 
pelo planejamento e preparação para a nossa 
grande navegação. E o meu aniversário de 10 anos 
era o ponto de partida para essa aventura! Como 
não se inicia uma navegação numa sexta-feira 13... 
no dia 14 de abril de 1984, aos 10 anos e 1 dia de ida-
de, zarpei com meus pais e irmãos rumo ao mundo, 
fazendo dos mares e oceanos o nosso lar.

Dez anos depois, concluímos nossa primeira 
volta ao mundo, retornando ao Brasil cientes de 
que aquele era um momento de passagem, pois 
uma nova aventura se iniciaria. Assim, em 1997, 
içamos as velas novamente com nosso Magalhães 
Global Adventure – acompanhada por milhões de 
pessoas no Brasil e em mais 43 países, via inter-
net e TV. Mas o que ninguém viu no Fantástico 
daquela época foi o lixo que já em 1998, invadia a 
deserta e paradisíaca Henderson Island, no Oce-
ano Pacífico – uma cena que nos impressionou, 
deixando toda a família intrigada com aquele fato, 
até então, inédito e inesperado.

Retornamos ao Brasil em 2000, desenvolve-
mos projetos importantes em águas “nacionais”, 
ampliamos ainda mais nossas milhas de navega-
ção até que, em 2014, partimos para nossa ter-
ceira volta ao mundo a bordo do nosso novo – e 
sustentável – veleiro, o Kat, com a nossa Expedi-
ção Oriente. Novamente, nossa jornada era trans-
mitida na TV aberta e nas fortalecidas e populares 
mídias digitais. Em 2015, na também deserta e pa-
radisíaca West Fayu, outra ilha no Oceano Pacífico, 
nos deparamos com uma quantidade assustadora 
de lixo espalhado por quilômetros de areia clara. 
Eram resíduos, a maioria plásticos, que vinham de 
todas as partes do mundo.

Dessa vez, levamos essa preocupante rea-
lidade para os nossos canais no Facebook e no 
YouTube, além de compartilhar as imagens e o 
alerta com a mídia tradicional. Nosso “grito” al-
cançou milhões de pessoas do Brasil e do mundo. 
Mas, acima de tudo, despertou em nós a urgência 
por ações capazes de reverter aquele cenário.  Ao 
ancorar de volta no Brasil, em 2016, nossa próxima 
missão ainda não tinha uma rota definida, mas já 
estava determinada a ser moldada dentro de um 
propósito: salvar os nossos oceanos.

Em três décadas de história, testemunhamos 
um movimento crescente e preocupante da inva-
são absurda de plástico em nosso Planeta Água. 
Fato esse que a ciência começava a confirmar 
com a divulgação de índices impressionantes. Em 
2015, cientistas revelaram, no encontro anual da 
Associação Americana para o Avanço da Ciência, 
que, a cada ano, cerca de 8 milhões de toneladas 
de plásticos invadiam os mares.

No ano seguinte, durante o Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, veio a previsão que, se nada mu-
dar, até 2050, nossos oceanos terão mais plásticos 
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Até 2040,  
os mares devem receber  

20 milhões 
de toneladas de  
plásticos ao ano

que peixes – em peso. Por fim, em 2021, durante o 
Global Treaty Dialogue, pesquisadores atualizaram os 
dados, informando que, até 2040, deverão ser 20 mi-
lhões de toneladas de plásticos no mar anualmente. 
Quem poderia imaginar que o ditado popular “o mar 
não está para peixe” ganharia um significado literal...

Tentando resumir aqui a minha história e de 
minha família, destaquei algumas características 
Schurmann: os oceanos são nosso lar (e também a 
área de lazer, de praticar esporte, o local de traba-
lho, de produção, a estrada que nos leva ao redor do 
mundo etc.) e estamos constante e literalmente em 
movimento. Por isso, diante desse desafio, jamais 
ficaríamos parados. Então, embarque conosco no 
início de um novo capítulo, uma nova aventura, uma 
nova missão. Seja você também a Voz dos Oceanos!
Grande abraço,

David Schurmann
CEO da Voz dos Oceanos
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Uma voz

TEMOS UMA MISSÃO E UM PROPÓSITO 
COLETIVO E TRANSFORMADOR

auditada
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A Voz dos Oceanos é mais que uma ação da Fa-
mília Schurmann. É uma iniciativa liderada pelos 
velejadores, mas com uma missão e propósito 
coletivo e transformador. Em sua trajetória, pes-
soas diversas, das mais variadas áreas de atua-
ção, vêm sendo impactadas e, assim, a partir da 
Voz, somam-se e ecoam mais e mais vozes.

Dentro deste cenário, é importante deixar 
registrado com transparência essa trajetória. 
É valorizar cada voz que embarca nessa mis-
são de impacto e transformação. E quando o 
futuro chegar, será possível olhar para trás 
e conferir como diversas vozes mergulharam 
em um grande desafio, navegaram em busca de 
soluções e celebraram, juntas, a vitória com a pre-
servação dos oceanos.

Considerando essa governança de transpa-
rência, a Voz dos Oceanos apresenta seu pri-
meiro relatório anual de atividades, contando 
com a auditoria da BDO, destacada no mercado 
nacional e internacional como a quinta maior 
empresa de auditoria e consultoria no Brasil. 
Sob o olhar de tão renomada entidade, esse 
conteúdo chega até você com todas as infor-
mações checadas e comprovadas.

Vale lembrar que essa é uma missão midiática, 
ou seja, todas as atividades realizadas são com-
partilhadas em tempo real nas redes da Voz dos 
Oceanos, além de terem momentos de destaque 
compartilhados nas redes da Família Schurmann e 
de parceiros, como o PNUMA; no quadro mensal do 
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A Voz dos Oceanos reflete uma característica própria dos 
oceanos: ela não tem fronteiras. Por isso, é uma iniciativa 
do Brasil para o mundo que tem, entre suas ações de 
destaque, a realização de uma expedição marítima. 
Mas essa não é uma viagem de lazer. Ela tem sua rota e 
atividades calcadas na defesa e preservação do Planeta 
Água. É uma jornada para deixar um legado.

Fantástico, exibido na TV Globo e na Globonews; 
no hub digital do site do Fantástico, hospedado no 
portal G1; em programetes exibidos durante a pro-
gramação da TV Globo, e em entrevistas e reporta-
gens para emissoras de rádio e TV aberta e paga, 
blogs, sites e portais, jornais, revistas e podcasts.

Além de conferir ainda mais transparência, 
essa intensa comunicação é uma das principais 
ferramentas de conscientização e engajamento 
para a causa. Por isso, a primeira edição do Re-
latório Voz dos Oceanos de Atividades contempla 
as ações realizadas entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2021, considerando inclusive os 
meses que antecedem o início da expedição e que 
também foram importantíssimos nesse processo 
de comunicação, conscientização e engajamento.
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Vale ressaltar que a iniciativa nasceu e 
começou a ser desenvolvida anos antes com 
a Família Schurmann desenvolvendo e estru-
turando um grande e ambicioso projeto; fir-
mando parcerias importantes, como o apoio 
mundial do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e da Plastic Soup Foundation; 
definindo pilares e atraindo parceiros qualifi-
cados para atuarem nas frentes Científica, Edu-
cacional e de Inovação; prospectando investi-
dores capazes de viabilizar tão ampla missão; 
estruturando equipes de terra e bordo para co-
locarem a Voz dos Oceanos literalmente no mar 
e no mundo, e até mesmo, adiando por um ano 
o inicio da expedição por causa da pandemia 
da Covid-19 – ações que fazem parte dos basti-
dores de uma história de impacto.
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 A VOZ DOS OCEANOS 
É UMA INICIATIVA DO 
BRASIL PARA O MUNDO

03 Que voz  
é essa?
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?Voz dos Oceanos é uma iniciativa do Brasil 
para o mundo, liderada pela Família Schurmann – 
primeira família brasileira a dar a volta ao mundo 
a bordo de um veleiro e a repetir a façanha, até o 
momento, por mais duas vezes em quase quatro 
décadas de história. Com a finalidade de cons-
cientizar a população mundial a respeito do lixo 
nos oceanos, especialmente os plásticos, desta-
ca-se entre as ações envolvidas a realização de 
uma nova expedição, a bordo do veleiro Kat.

A jornada marítima da Voz dos Oceanos conta 
com o apoio global do Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (PNUMA). Essa missão 
com mais de dois anos de duração passará por 
cerca de 65 destinos nacionais e internacionais, 
entre Brasil e Nova Zelândia. A expedição, que 
também conta com a Plastic Soup Foundation en-
tre seus apoiadores internacionais, tem o intuito 
de testemunhar e registrar a poluição nos mares 
e navegar em busca de soluções inovadoras para 
combater esse problema.
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Voz dos Oceanos aposta em quatro pilares de 
atuação para alcançar uma transformação efe-
tiva: Expedição/Comunicação, Ciência, Educação 
e Inovação. O primeiro já acontece em sua tota-
lidade e no formato planejado desde 2021 – ano 
contemplado neste relatório – enquanto os de-
mais seguem na captação de recursos para se-
rem implantados de acordo com a proposta ori-
ginal. Ainda assim, vale ressaltar que as áreas de 
Ciência, Educação e Inovação permeiam as ativi-
dades de 2021 por meio de outras ações realizadas 
durante o período, como gravação com cientistas 
nas Universidades Federais do Espírito Santo e 
do Rio Grande do Norte, conhecendo importantes 
pesquisas relacionadas ao plástico nos oceanos; 
encontros presenciais e/ou online com alunos do 
ensino fundamental, médio e técnico de Santos, 
Ilhabela, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, grava-
ção e divulgação de soluções inovadoras para lim-
peza dos oceanos, premiadas internacionalmente 
com jovens brasileiros de Itajaí e Salvador.

CIENTÍFICO
Investigará os diferentes 
níveis de impacto que os 
oceanos estão sofrendo.

EDUCAÇÃO
Realizará jornadas educativas, que incluem criação 
de materiais educativos e gamificação; oficinas de 
formação com estudos sobre oceanos, resíduos e 
sustentabilidade, e proposta de inclusão transversal 
e transdisciplinar da temática no currículo escolar.

INOVAÇÃO
Fomentará empreendedo-
res e startups que tenham 
como proposta encontrar 
soluções para diminuir ou 
eliminar o uso do plástico 
no âmbito industrial.

65
destinos nacionais e internacionais
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Balneário Camboriú, BR

 Auckland, NZ

A voz  
que navega

Após adiar por um ano em decorrência da pandemia da Covid-19,  
a expedição Voz dos Oceanos teve início no dia 29 de agosto de 2021, 

com sete tripulantes a bordo do veleiro Kat, da Família Schurmann, 
zarpando de Balneário Camboriú, em Santa Catarina
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EXPEDIÇÃO 
SUSTENTÁVEL

Do ponto de partida, seguiu por Santos, Ilhabela e Ubatuba, no Es-
tado de São Paulo; Ilha Grande, Rio de Janeiro e Búzios, no Rio de 
Janeiro; Vitória, no Espírito Santo; Abrolhos e Salvador, na Bahia, 
e Recife e Fernando de Noronha, em Pernambuco. Vale ressaltar 
que a tripulação ampliou algumas áreas de atuação com o deslo-
camento terrestre para cidades como São Vicente, em São Paulo e 
Guarujá, em São Paulo, e Igarassu, em Pernambuco.

Em 2022, a etapa brasileira começa no início de janeiro com 
a chegada em Natal, no Rio Grande do Norte, e deverá ser con-
cluída em março do mesmo ano, após passar por Luís Correia, no 
Piauí; Ilha dos Lençóis, no Maranhão; Soure, Belém, Malato, Currali-
nho, Breves, Chico, Gurupá, Almerim, Prainha, Monte Alegre, Tapa-
ra e Alter do Chão, no Pará, e Macapá, no Amapá. Na sequência, 
a expedição se dirigirá para o Caribe, costa atlântica dos Estados 
Unidos, arquipélago das Bermudas, voltando para o Caribe, México, 
cruzando o canal do Panamá, navegando até Galápagos, seguindo 
pelo Oceano Pacífico Sul até a Polinésia e terminando na Nova Ze-
lândia, no segundo semestre de 2023.
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Vilfredo Schurmann
Capitão

Heloisa Schurmann
Pesquisadora

Wilhelm Schurmann
Skipper

Alan Schvarsberg
Diretor de fotografia

Carmina Reñones
Assistente de câmera

Jeferson França
Criador de conteúdo

Como mencionado anteriormente, toda a ex-
pedição é realizada a bordo do veleiro Kat, que 
possui seis cabines, duas salas, uma cozinha e 
três banheiros. Entre os diferenciais da embar-
cação está a quilha retrátil hidráulica e todas as 
soluções sustentáveis. O veleiro faz uso de ener-
gia limpa (eólica, hídrica e solar) e conta ainda 
com geradores de baixo consumo e sistema de 
tratamento de esgoto. Para a Voz dos Oceanos 
foram efetuadas algumas melhorias, entre elas, 
ampliação da capacidade de geração de energia 
limpa de 75% a 100%, adoção de baterias de Li-
thium, mudanças no tratamento de águas com 
ultravioleta na fase final. Além disso, todo o lixo 
produzido é separado na Central de Reciclagem e 
devidamente tratado pelo compactador de resídu-
os recicláveis e pela trituradora de vidro. O barco 
possui ainda uma composteira para tratamento 
de lixo orgânico.

Vale lembrar que a expedição é, no momento, 
a principal ação da iniciativa da Voz dos Oceanos 
e deverá ir ampliando ainda mais sua atuação por 
meio dos pilares relacionados. Liderada pela Fa-
mília Schurmann, a tripulação registra tudo o que 
avistar pelos oceanos, incluindo algumas partes 
remotas do planeta, e ainda possíveis causas ou 
consequências presentes em terra.

Com o apoio do Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (PNUMA), a expedição 
também busca identificar as possíveis soluções 
para a poluição marinha, além de mobilizar auto-
ridades, conscientizar e engajar sociedade civil 
e setor privado para preservar os oceanos, ins-
pirar inovações e libertar os mares do plástico.

Importante acrescentar que, para realização 
da expedição, Voz dos Oceanos conta ainda com 
uma tripulação em terra com cerca 15 profissio-
nais dedicados a áreas como Eventos, Logística, 
Jurídico, Audiovisual, Comunicação, Marketing, 
Parcerias e Licenciamento.

Erika Ternex
Chef de cozinha  
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Uma voz 
familiar na     
   liderança O SONHO QUE 

SE TORNOU UMA 
MISSÃO DE VIDA05 Em 1984, após dez anos de planejamento e preparativos, 

Vilfredo e Heloisa Schurmann partiram de Santa Cata-
rina, com os filhos Wilhelm, David e Pierre - na época, 
aos 7, 10 e 15 anos, respectivamente - com o objetivo de 
realizar um sonho: dar a volta ao mundo a bordo de um 
veleiro. Em sua primeira grande aventura, os Schurmann 
viveram por dez anos embarcados no mar e, ao retorna-
rem, passaram a ser conhecidos como a primeira família 
brasileira a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro.
De lá para cá, foram, até o momento, três voltas ao 
mundo. Além da expedição 10 Anos no Mar (1984 - 1994), 
também foram realizadas a Magalhães Global Adventure 
com a filha Kat Schurmann a bordo (1997 - 2000) e a Ex-
pedição Oriente (2014 - 2016). Nos intervalos entre essas 
grandes aventuras, acrescentam-se milhas e milhas de 

navegações pela costa brasileira e por mares e oceanos 
do mundo com outros projetos realizados em períodos 
mais curtos, entre eles, as quatro edições da Conexão 
Schurmann – duas delas já como Defensores da campa-
nha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas do 
Meio Ambiente (PNUMA).

A frente da iniciativa Voz dos Oceanos, a Família 
Schurmann e demais tripulantes do veleiro Kat navegam 
com essa missão, que pode ser acompanhada pelas re-
des sociais oficiais (@vozdosoceanos), de parceiros e 
apoiadores. E assim como aconteceu nas últimas gran-
des aventuras Schurmann, Voz dos Oceanos também é 
destaque mensal do Fantástico, além de marcar presen-
ça em outras atrações da TV Globo e em diversos outros 
veículos da mídia espontânea.
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A voz que 
EXPANDINDO  
AS FRONTEIRAS 
DA INFORMAÇÃO
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550 39 MILHÕES

42 10

134,9 MILHÕES
Considerando apenas os resultados conquis-

tados nas mídias impressa e online, entre julho e 
dezembro de 2021, esses espaços equivaleriam 
a mais de R$ 8 milhões e o alcance estimado é 
de cerca de 39 milhões de pessoas impactadas 
– isso sem considerar a mídia eletrônica, de co-
bertura nacional e regional.

Voz dos Oceanos foi notícia em veículos impres-
sos e online como Exame, Forbes, O Globo, O Estado 
de S. Paulo, Correio Braziliense, Veja, Veja São Pau-
lo, Época, IstoÉ, IstoÉ Dinheiro, G1, UOL e R7, entre 
outros, além de mídias segmentadas (por exemplo, 
Marie Claire, Meio & Mensagem, Prop&Mark).

matérias na  
MÍDIA ESPONTÂNEA

entrevistas em 
emissoras de rádio

de DOMICÍLIOS BRASILEIROS 
estimados

reportagens 
em TV

veículos  
IMPRESSOS e ONLINE

ALCANCE ESTIMADO  
na mídia espontênea

Vale destacar ainda que, há 48 anos, o 
“Fantástico” se mantém na liderança de audi-
ência e um break exclusivo no seu horário de 
exibição pode custar acima de R$ 1 milhão. Em 
2021, o “Show da Vida” teve uma média de 18,4 
pontos e 30% de “share” da audiência, o que 
equivale a estar presente em mais de 4,9 mi-
lhões de domicílios brasileiros. 

Na mídia eletrônica, destaque também para 
cerca de 10 entrevistas para as principais emisso-
ras de rádio do país (CBN, BandNews e Jovem Pan).

Também foi destaque no Brasil e no exterior 
em canais nacionais e globais das Nações Unidas.

Em 2021, identificamos mais de 550 matérias na mídia espontânea, incluindo três artigos de 
opinião, colocando a Voz dos Oceanos no noticiário veiculado por agências de notícias, jornais, 
revistas, portais, sites, blogs, podcasts, rádios e canais abertos e por assinatura de TV. 

R$ 24.900 
(intervalo do “Corujão”) e 

DURANTE O ANO, FORAM IDENTIFICADAS, PELO MENOS

42 reportagens
em TV veiculadas principalmente 

pela líder de audiência

cobrindo

98,41% 
do território nacional (Globo)

além de

56 exibições
de filmes especiais durante os 

intervalos da programação da Globo

Como referência de valoração, 
em março de 2021

30 segundos de comercial 
na emissora custava entre

R$ 852.400 
(intervalo do “JN – Jornal Nacional”).
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DOS MARES PARA AS REDES SOCIAIS

Com perfis no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e 
YouTube, Voz dos Oceanos tem nas redes sociais seus 
principais canais de comunicação direta e, nos dois pri-
meiros canais, em tempo real com públicos diversos, de 
acordo com o perfil característico de usuários de cada 
rede. Sendo liderada pela Família Schurmann, a expedição 
conta ainda com o apoio das redes dos velejadores nesta 
navegação digital. Em 2021, a Voz dos Oceanos chegou a 
mais de 420 mil em engajamento e um alcance/impres-
sões acima de 10 milhões nas redes digitais.

420 MIL
engajamento nas  

redes sociais

10 MILHÕES
alcace/impressões nas redes sociais

5
redes  

sociais

A voz   
 digital
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Influenciadores

Astrid Fontenele, apresentadora 
1,1 milhão seguidores no Instagram

Chloé Calmon, surfista
250 mil seguidores no Instagram

Dani Moreno, atriz
722 mil seguidores no Instagram

Fe Cortez, idealizadora do Menos1Lixo
73,1 mil seguidores no Instagram

Laila Zaid, atriz
166 mil seguidores no Instagram

Paloma Bernardi, atriz
2,8 milhões seguidores no Instagram

Olodum, grupo musical
187 mil seguidores no Instagram

Daniel Dias, nadador paralímpico 
brasileiro e recordista
117 mil seguidores no Instagram

Serginho Laus, surfista
14,3 mil seguidores no Instagram

Hugo Bonemer, ator e apresentador
417 mil seguidores no Instagram

Ítalo Ferreira, brasileiro, primeiro surfista 
no mundo a ganhar uma medalha Olímpica 
na modalidade que estreou em 2021
2,9 milhões seguidores no Instagram

Jefferson Schroeder 
475 mil seguidores no Instagram

Mannuel Costa, ator
403 mil seguidores no Instagram

Mateus Solano, ator
2,2 milhões seguidores no Instagram

Raul Aragão, fotógrafo
382 mil seguidores no Instagram

Sérgio Marone, ator e apresentador
1,7 milhão seguidores no Instagram

Tico Santa Cruz, musico
433 mil seguidores no Instagram

Toni Garrido, cantor e ator
220 mil seguidores no Instagram

Uran Rodrigues, agitador cultural
21,2 mil seguidores no Instagram

Por meio da parceria com a Globo, Voz dos Oceanos 
também tem um canal exclusivo dentro do site do 
Fantástico, hospedado no portal G1. Em 2021, esse Hub 
Digital apresentou atualizações semanais da rota da 
expedição; 11 vídeos de Diário de Bordo, 4 matérias 
especiais “Vozes da Jornada” com histórias de ONGs 
e projetos transformadores “descobertos” pela tripula-
ção, enquetes mensais e mural de perguntas à tripula-
ção, entre outros conteúdos que reverberam a causa e 
as mensagens da Voz dos Oceanos.

Navegando por colabs junto a parceiros, como as redes 
do PNUMA/UNEP, Voz dos Oceanos “trouxe a bordo” in-
fluenciadores digitais. Considerando os influenciado-
res ao lado e suas forças em uma única rede social, o 
Instagram, juntos, Voz dos Oceanos foi levada a mais de 
14,7 milhões de usuários, aproximando sua missão desse 
público tão diverso em pessoas, gêneros, idades, profis-
sões, vivências e experiências...

Além disso, é importante destacar ainda, a presença de 
influenciadores que se destacam no forte e crescente Tik-
Tok, os responsáveis pelos perfis Marina Curiosidade (582 
mil seguidores), Operação Barbarussa (401,3 mil seguidores) 
e Tá na História (229 mil seguidores) – tiktokers que, juntos, 
1,2 milhão de seguidores apenas nesta plataforma.

Por meio de lives e/ou visitas a bordo, a expedi-
ção teve sua missão ecoando também entre os se-
guidores de, por exemplo:

A voz 

UMA CAUSA, MUITAS VOZES

 que
influencia
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Uma voz e duas 
premiações        LEGADO PARA 

O FUTURO

Impactar e sensibilizar os jovens para que eles sejam protagonistas 
nessa grande transformação que irá garantir seu próprio futuro com 
o legado de oceanos saudáveis. Logo após iniciar sua jornada pela 
costa do Brasil, Voz dos Oceanos já se destacava nas maiores pre-
miações junto ao público jovem do país.

No dia 28 de setembro, Voz dos Oceanos foi a homenageada da 
categoria “Ajude Seu Mundo” de “Meus Prêmios Nick”. A edição 2021 
da premiação promovida pela Nickelodeon recebeu um certifica-
do Guinness World Records (GWR) por alcançar a incrível marca de 
513.183.993 votos – a maior quantidade de votos recebidos por um pro-
grama infantil de premiações.

Exatamente um mês depois, no dia 28 de outubro, o CEO da Voz 
dos Oceanos, David Schurmann estava no palco do Prêmio Jovem Bra-
sileiro que, em sua 20ª edição, lançou a categoria “Sustentabilidade e 
Meio Ambiente” com projetos desenvolvidos por jovens dento do tema 
“Biodiversidade Marinha – O Lixo nos Oceanos”. Dentro deste cenário, 
Voz dos Oceanos foi apresentada a todos como uma iniciativa inspi-
radora, durante essa que é a maior premiação – em categorias – do 
mundo a homenagear jovens em destaque em diversas áreas, como 
música, televisão, cinema, esportes, meio ambiente e internet.
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MOBILIZAR AS CIDADES 
PARA SALVAR OS OCEANOS

Diante da pandemia da Covid-19, mobilizar pessoas 
com eventos em espaços públicos ou privados tor-
nou-se inadequado e impraticável. Mas, com cria-
tividade e segurança, Voz dos Oceanos levou cons-
cientização por meio de intervenções urbanas nas 
cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife.

Nas três capitais, monumentos que são car-
tões postais conhecidos nacional e mundialmen-
te se “vestiram” de Voz dos Oceanos chamando 
a atenção da causa para moradores e turistas. 
Foram cinco experiências icônicas – e emocio-
nantes -no Cristo Redentor (Rio de Janeiro), no 
Farol da Barra, no Elevador do Taboão e no Eleva-
dor Lacerda (Salvador) e no Marco Zero (Recife). 
Vale acrescentar que, na capital pernambucana, 
a Globo local se inspirou na iniciativa e manteve 
sua antena iluminada em azul, destacando a pas-
sagem da expedição pela cidade.

A união de forças entre gestão pública e ini-
ciativa privada culminou ainda em importantes 
intervenções urbanas com ativação marcante da 
Voz dos Oceanos na Cidade Maravilhosa. A mensa-
gem da iniciativa se espalhou em banners por toda 
orla carioca, na veiculação de vídeos sobre a Voz 
dos Oceanos em 800 ônibus do município, além 
de contar com a exposição de conteúdos audio-
visuais sobre a iniciativa em totens de informação 
(TOMIs) também localizados na famosa orla do Rio.

A voz que 
ocupa     
       cidades
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Uma voz
Ciente da importância das Limpezas de Praia 

como instrumento educativo e de conscientiza-
ção, Voz dos Oceanos liderou algumas ações pelo 
litoral brasileiro e também participou de outras 
atividades semelhantes, registradas pela equipe de 
audiovisual para serem exibidas pela TV em rede 
nacional, por meio de sua parceria com a Globo. Por 
conta da pandemia de covid, não foram realizados 
chamamentos públicos, restringindo a colaboração 
a pequenos grupos de convidados e seguindo os 
protocolos de saúde e segurança necessários.

Assim, em 2021, foram realizadas 10 limpezas 
de praias, mangue e barreiras flutuantes, durante 
as quais estima-se ter recolhido mais de 1.250 kg 
de resíduos – pelo menos. Essas ações acontece-
ram em São Vicente, Guarujá, Ilhabela e Ubatuba 
(duas ações distintas, uma na praia e outra nas bar-
reiras flutuantes), no litoral paulista; Ilha Grande e 
Rio de Janeiro, na costa fluminense; Vitória, no Es-
pírito Santo, e Abrolhos e Salvador, no litoral baiano.

Nas ações coordenadas e catalogadas pelos 
parceiros Instituto Ecofaxina, Instituto Limpa Bra-
sil, Instituto Estadual do Ambiente – INEA, Route 
Brasil e Projeto Baleia Jubarte foram encontrados 
– e coletados – resíduos como bituca e caixas de 
cigarro, borracha, canudos, hastes flexíveis, garra-
fas PET, isopor, latas, madeira, materiais de cons-
trução, panos e tecidos, papelão, plásticos (copos, 
talheres e tampinhas, por exemplo), pedaços de 
corda, resíduos de pesca, tampinhas de metal e vi-
dros. Nessas limpezas, também foi identificada a 
presença micro plásticos trazidos pelo mar e que 
estavam encalhados na praia e na restinga.

Entre as atividades realizadas, destaque para 
a limpeza de praia inclusiva em Salvador, realiza-
da em parceria com o Instituto de Cegos da Bahia, 
conferindo a conscientização e o engajamento 
de pessoas com deficiência visual (cegos ou com 
baixa visão) a partir de uma experiência sensorial 
e, até então, inédita no Estado.

1.250 KG

10

de resíduos coletados

limpezas  
de praia

areiapé na    
A LIMPEZA COMEÇA PELA 

EDUCAÇÃO NAS PRAIAS
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As vozes da ação e da 
A transformação acontece a partir da ação 
individual e coletiva. Em 2021, Voz dos Oce-
anos cruzou o caminho de pessoas tão diver-
sas: estudantes, pescadores, líderes comuni-
tários e de ONGs, empresários com projetos 
sociais, artistas... pessoas comprometidas 
com o bem-estar de outras pessoas e do pla-
neta. A bordo do veleiro ou em seus locais de 
atuação, foram dezenas de agentes da trans-
formação que interagiram com a tripulação e 
ampliaram o alcance de suas iniciativas por 
meio dos canais diretos da Voz dos Oceanos 
e/ou conteúdos produzidos para TV e outros 
meios de comunicação.

DIFERENTES PESSOAS QUE SE 
UNEM POR UMA MESMA CAUSA transformação
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O futuro é agora! Por isso, neste relatório, 
destacamos as iniciativas de seis jovens de Santa 
Catarina e Salvador. Aos 17 anos, Gabriel Fernan-
des Mello Ferreira, estudante do Ensino Médio em 
Itajaí, consagrou-se como o primeiro brasileiro a 
ganhar o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, 
que reconhece iniciativas que melhorem a qua-
lidade da água. Com sua invenção, um filtro que 
retira micro plásticos da água, ele superou ou-
tros 32 estudantes de todo o mundo em uma vo-
tação popular com 26 mil votos.

A criatividade e o empenho desses 
jovens refletem uma geração que 
quer e acredita na transformação 
capaz de recuperar e preservar os 
oceanos, colocando-os ao lado de 
pessoas “mais experientes” e que já 
vêm transformando o seu entorno, 
as suas comunidades

Já os estudantes de Administração Pedro 
Dantas, Antonio Rocha e Genilson Brito, ao lado 
dos alunos de Análise de Desenvolvimento de Sis-
temas, Thiago Barbosa, e de Engenharia Química, 
Ramon de Almeida, formaram a equipe da Cafeína. 
Diante da Baía de Todos os Santos, em Salvador, 
participaram do NASA Space Apps Challenge In-
ternational 2019, o maior hackathon do mundo. 
Com o projeto Ocean Ride, um dispositivo para 
recolher partículas de micro plásticos das águas, 
eles venceram a competição mundial e, em 2022, 
devem finalmente visitar a NASA, na Flórida, Es-
tados Unidos, onde apresentarão pessoalmente a 
solução – que já conta com novos e atualizados 
protótipos – aos representantes da instituição.

A criatividade e o empenho desses jovens 
refletem uma geração que quer e acredita na 
transformação capaz de recuperar e preservar 
os oceanos, colocando-os ao lado de pessoas 
“mais experientes” e que já vêm transformando 
o seu entorno, as suas comunidades, liderando 
ONGs, iniciativas e projetos que foram destaca-
dos pela Voz dos Oceanos que, em seus canais e/
ou conteúdos exibidos na Globo, trouxe as vozes 
de Aleixo Belov, APAE de Ilhabela, Arte 8 Reciclagem, 
Berna Barbosa, Brigada Mirim Ecológica da Ilha 
Grande, Caranguejo Uçá, Catarina Lorenzo, Clube de 
Canoa Polinésia, Cooperativa de Catadores Coco e 
Cia, Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, COREMAR 
BA, Escola Flutuante Recife, Fundação Mamíferos 
Aquáticos (FMA), Fundo da Folia, Green Mining, Gru-

po Família na Mesa, Grupo Tamoio, ICMBio, Instituto 
de Cegos da Bahia, Instituto Ecofaxina, Instituto 
IRAPA, Instituto Limpa Brasil, Instituto ORCA, Love 
Trash, Mar Sem Lixo, Na Laje Designs, Navegando 
nas Artes, Olodum, Paneleiras Capixabas, Piratas do 
Capibaribe, Poiato Recicla, Porto Digital Recife, Pro-
jeto Arte no Dique, Projeto Baleia Jubarte, Projeto 
Marulho, Projeto Pegada, Projeto TAMAR, Quabales, 
Redemar Brasil, Route Brasil, Stand UPET, SOS Mata 
Atlântica, Supereco e SurfLimpeza. Vale ressaltar 
que são agentes e iniciativas transformadoras, 
alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e dentro do contexto de urgência 
da Década da Ciência Oceânica para o Desenvol-
vimento Sustentável – também conhecida como 
a Década do Oceano (2021 a 2030).

É AGORA

O FUTURO
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As 
vozes 

ESGCONSCIENTIZAÇÃO E 
ENGAJAMENTO PELA 

RECUPERAÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DOS MARES
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GPara colocar a expedição para, literalmente, navegar 

pela costa brasileira e oceanos do mundo, Voz dos 
Oceanos vem prospectando patrocinadores capa-
zes de investir nesta iniciativa, que vai muito além 
de um projeto de Marketing. É apostar em um pro-
pósito, uma missão atrelada aos princípios de ESG 
– Environmental, Social and Corporate Governance.

Em agosto de 2021, quando a expedição oficial-
mente teve início com a partida de Balneário Cam-
boriú, em Santa Catarina, Voz dos Oceanos contava 
com cerca de 35% dos recursos necessários, ob-
tidos por meio de diferentes cotas de patrocínio 
fechadas com Corona, Natura Kaiak, Faber-Castell 
e Sabesp. Em dezembro de 2021, quando a inicia-
tiva marcava presença em Recife, Pernambuco, 
uma nova cota foi adquirida pela RaiaDrogasil, en-
cerrando o ano com cinco parceiros-investidores, 
empresas com reconhecidas iniciativas nas áreas 
Ambiental, Social e de Governança Corporativa.

“Corona é uma cerveja que nasceu na praia 
e tem uma conexão profunda com o mar e 
a natureza. É uma alegria patrocinar uma 
iniciativa como a Voz dos Oceanos, apoian-
do uma família que, assim como a gente, 
é apaixonada pelo mar, lutando contra a 
poluição plástica e a favor da preservação 
dos paraísos naturais. Esperamos que a 
expedição possa dar visibilidade a esses 
problemas e às possíveis soluções para 
que mais pessoas se comprometam com 
a proteção do nosso planeta”

_João Pedro Zattar,
head de marketing de Corona

“Sustentabilidade sempre foi um dos pilares da Natura e, 
dentre tantas marcas de prestígio, uma delas nasceu ins-
pirada no movimento das águas, Kaiak. Em comemoração 
aos 25 anos da marca, o amor ao mar nos convoca a agir. 
Ameaçada pela poluição, as nossas águas precisam de 
ajuda e por isso Kaiak faz um convite para um olhar mais 
consciente sobre o lixo que geramos e o impacto dele em 
nossos oceanos. Sermos parceiros da expedição Voz dos 
Oceanos é um presente para Kaiak e para o planeta”

_Fernanda Rol,
diretora de marketing Brasil da Natura

“Sabemos que o nosso compromisso com a susten-
tabilidade deve ultrapassar as fronteiras da nossa 
atuação empresarial e, por isso, mapeamos uma 
oportunidade de contribuir de forma mais ampla. 
Participando da expedição Voz dos Oceanos quere-
mos apoiar um trabalho sério e comprometido que 
trará resultados para um tema global, importante e 
urgente da humanidade”

_Marcelo Tabacchi,
CEO da Faber-Castell no Brasil

“Com programas voltados para despoluição das 
águas e ainda para o saneamento ambiental da 
costa brasileira, como por exemplo o Onda Limpa 
– que amplia os serviços de coleta e tratamento 
de esgoto nos municípios do litoral paulista com o 
objetivo de universalizar os serviços sanitários –, a 
Sabesp acredita no incentivo às manifestações de 
preservação à natureza e de todo e qualquer recur-
so hídrico como forma de transformação da socie-
dade. Sendo assim, a Companhia não poderia ser 
indiferente a iniciativas como a Voz dos Oceanos 
que auxiliam na promoção da compreensão sobre 
a importância da conservação de mares, rios e de 
todo o ecossistema”

_Helio Padula,
superintendente de Gestão do Programa de Recu-
peração Ambiental da Baixada Santista, da Sabesp

“É com muita alegria que anunciamos esta parce-
ria para corroborar as vozes que ecoam em prol 
dos nossos oceanos. Estar a bordo com a Família 
Schurmann é parte de um caminho rumo à susten-
tabilidade que vem sendo trilhado em toda a nossa 
história, e está profundamente integrado ao nosso 
propósito e à estratégia de negócios da empresa, 
de modo a trabalhar práticas ambientais, sociais e 
de governança, para colocar a sustentabilidade no 
centro do nosso negócio”

_Giuliana Ortega,
diretora de Sustentabilidade da RaiaDrogasil
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A voz  
no mundo

A UNIÃO DE PESSOAS QUE 
QUEREM E ACREDITAM NA 

TRANSFORMAÇÃO 
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Graças ao poder 
de mobilização e à 
pesquisa científica 
rigorosa do PNUMA, 

os países puderam se 
engajar, tomar atitudes 
corajosas e avançar na 

agenda ambiental global

A expedição Voz dos Oceanos teve início em 2021, 
um ano antes das comemorações de 50 anos de 
seu principal apoiador mundial: o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Em 
cinco décadas, esse parceiro e principal autoridade 
ambiental global que determina a agenda interna-
cional no tema coordenou uma ação mundial para 
enfrentar os maiores desafios ambientais do pla-
neta. Essa colaboração global ajudou a reparar a 
camada de ozônio, a eliminar gradualmente o com-
bustível com chumbo e a impedir a extinção de es-
pécies ameaçadas. Graças ao poder de mobilização 
e à pesquisa científica rigorosa do PNUMA, os paí-
ses puderam se engajar, tomar atitudes corajosas 
e avançar na agenda ambiental global. Defensora 
da campanha Mares Limpos do PNUMA, a Família 
Schurmann se orgulha de ter tão importante par-
ceiro a bordo da expedição Voz dos Oceanos, tendo 
iniciado uma série de diálogos, em conjunto, com 
gestores públicos de cidades litorâneas do Brasil – 
além de mobilizarem a sociedade em campanhas 
de conscientização e engajamento pela recupera-
ção e preservação do Planeta Água.

Vale lembrar que, além do apoio global do Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Voz 
dos Oceanos também conta com o apoio inter-
nacional da Plastic Soup Foundation. Desde 2011, 
essa fundação de origem holandesa busca sen-
sibilizar indústrias, governos e sociedade, dando 
grande destaque aos efeitos nocivos do plástico 
na saúde humana com iniciativas como o “Plastic 
Health Summit”, cuja edição 2019 contou com a 
presença de Heloisa Schurmann – única brasilei-
ra. Há 3 anos, o evento já apresentava resultados 
preocupantes de diversas pesquisas científicas, 
realizadas em diferentes partes do mundo. Infer-
tilidade feminina e impotência masculina foram 
alguns dos problemas de saúde comprovados 
nestes estudos internacionais.

A Família Schurmann foi, desde o início, uma parceira fundamental da campanha 
Mares Limpos. Além de testemunhar e registrar, em primeira mão, a condição 

dos ecossistemas marinhos e costeiros, a expedição Voz dos Oceanos é também 
uma grande oportunidade para mapearmos soluções que já estão em curso. 

Em todo o mundo, 63 países já se comprometeram com a Mares Limpos, o que 
representa 60% da área litorânea do planeta, e estão revendo suas legislações 
para banir plásticos descartáveis. Mais de mil organizações se uniram por uma 
economia circular para o plástico. Juntos e juntas podemos reverter essa maré

Regina Cavini, representante adjunta do Programa 

 das Nações Unidas para o Meio Ambiente
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Em 2021, as estruturas operacionais da Voz dos Oceanos – escritório em São 
Paulo, base da tripulação terra, e veleiro Kat – contaram com o apoio de for-
necedores oficiais de produtos, serviços e suprimentos como: Atlântica Cama 
e Banho, Auxtrat, Breton, Fairfax, Kapazi, Nautiflex, Owens Illinois, StarBoard, 
Tecnosub, Tramontina, Volvo Penta, Weg, Weg Tintas e Yamaha.

Além disso, a iniciativa também estabeleceu parcerias estratégicas com 
Agência Bloom Ocean, Agência Máquina CW, Audi do Brasil, BDO Auditores In-
dependentes, Estúdio Colírio, Fibra AG Marketing e Publicidade, Fórum Brasil 
Export, Infinito Mare, Instituto Irapa do Brasil, Instituto SuperEco, J Amaral 
Advogados e Spin Aceleradora. O ano foi encerrado com a chegada da USP 
– Universidade de São Paulo, documentada no início de 2022 junto com a 
manutenção da grande maioria dos parceiros, que segue alinhada às estra-
tégias da Voz dos Oceanos.A  

voz 
que 

agrega
PARCERIAS

que revertem parte da renda arrecada pelas respectivas 
linhas de produtos alinhadas à Voz dos Oceanos.

Vale destacar ainda os parceiros de mídia,

e as marcas licenciadas,

Atlantis Gin e Julio Okubo

15
JUNTOS PELA 
MUDANÇA DO 

MUNDO
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A passagem e ações da Voz dos Oceanos por diferentes destinos da 
costa brasileira também uniu o Público e o Privado em torno da expe-
dição e sua missão. Entre os apoiadores locais nas diversas cidades 
onde a iniciativa Voz dos Oceanos esteve presente durante o ano de 
2021, damos destaque para: Prefeitura de Balneário Camboriú, PZ Em-
preendimentos, Prefeitura Municipal do Guarujá, Prefeitura de Santos, 
Iate Clube de Santos, Prefeitura de Ilhabela, Yacht Club Ilhabela, Uba-
tuba Iate Clube, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), BR Marinas, Kaiak, Padre Omar, Prefeitura do Rio de 
Janeiro, Riotur, Route Brasil, Santuário do Cristo Redentor, Onbus, Orla 
Rio, Iate Clube do Espírito Santo, Bahia Marina, Capitania dos Portos da 
Bahia, Prefeitura Municipal de Salvador e Saltur - Empresa Salvador 
Turismo, Audi Center Recife, Avantia, Bidweb, Cabanga Iate Clube Per-
nambuco, Diferen/TI, Prefeitura do Recife, Valcann, Administração de 
Fernando de Noronha e Pousada Zé Maria.

A voz que une
público e 

privado
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Duas
Com 37 anos de história nos mares e oceanos do mundo, Vilfredo 
e Heloisa Schurmann, defensores da campanha Mares Limpos do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lideram a 
Voz dos Oceanos. A empolgação de quem decidiu, aos 20 e pou-
cos anos, trocar a vida em terra firme para viver a bordo, tendo 
mares e oceanos como lar, se faz presente também nessa ini-
ciativa. Mais um sonho que vem sendo realizado. Uma missão. 

“Nessas décadas a bordo, vivendo sem fronteiras, consta-
tamos de perto que os oceanos sofrem mudanças seve-
ras. Estão cada vez mais poluídos. Sufocados! Tudo isso 
impacta não apenas a vida marinha, mas atinge as po-
pulações de modo geral. O tema é tão urgente que a ONU 
definiu o período de 2021 a 2030 como a Década da Ciên-
cia Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Acredi-
tamos que por meio de uma grande corrente mundial do 
bem conseguiremos mudar juntos o cenário!”

Vilfredo Schurmann

“É muito triste saber que tantos animais morrem dia-
riamente ao ingerirem plástico, incluindo tartarugas, 
baleias e aves marinhas. Afinal de contas, milhões de 
toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os 
anos. E, se não apostarmos em medidas de conten-
ção, a situação ficará ainda mais grave. Precisamos 
mudar de atitude o mais rápido possível! Por isso, te 
convidamos: seja você também a Voz dos Oceanos!”

HeloisaSchurmann

Um propósito:  
deixar um legado 
para as próximas 

gerações.17
vozes e um legado  
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Introdução
Fomos contratados pela Voz dos Oceanos para 
apresentar nosso relatório de asseguração limita-
da sobre as informações contidas no Relatório de 
Atividades 2021 da Voz dos Oceanos, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Responsabilidades da Administração
A Administração da Voz dos Oceanos é responsá-
vel pela elaboração e apresentação de forma ade-
quada das informações constantes no Relatório 
de Atividades 2021 e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas informações livres de distor-
ções relevantes, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão 
sobre as informações constantes no Relatório de 
Atividades 2021 da Voz dos Oceanos, com base no 
trabalho de asseguração limitada conduzido de 
acordo com o Comunicado Técnico do Ibracon 
(CT) nº 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) e elaborado tomando por 
base a NBC TO 3000 – Trabalhos de Asseguração 
Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo CFC, 
que é equivalente à norma internacional ISAE
3000, emitida pela Federação Internacional de 
Contadores, aplicáveis às informações não his-

dos Oceanos e de outras circunstâncias do tra-
balho e da nossa consideração sobre áreas onde 
distorções relevantes poderiam existir. Os proce-
dimentos compreenderam:
(a) O planejamento dos trabalhos, considerando 
a relevância, o volume de informações quantita-
tivas e qualitativas e os sistemas operacionais e 
de controles internos que serviram de base para a
elaboração das informações constantes do Rela-
tório de Atividades 2021 da Voz dos Oceanos;
(b) O entendimento da metodologia de cálculos e 
dos procedimentos para a compilação das infor-
mações por meio de entrevistas com os gestores 
responsáveis;
(c) A aplicação de procedimentos analíticos sobre 
as informações quantitativas e indagações sobre 
as informações qualitativas e sua correlação com 
as informações constantes no Relatório de Ativi-
dades 2021 da Voz dos Oceanos;
(d) Análise de evidências que suportam as infor-
mações divulgadas. Acreditamos que as evidên-
cias obtidas em nosso trabalho são suficientes e 
apropriadas para fundamentar nossa conclusão 
na forma limitada. 

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados no trabalho de as-
seguração limitada são substancialmente menos 
extensos do que aqueles aplicados no trabalho 
de asseguração que tem por objetivo emitir uma 
opinião sobre as informações constantes do Rela-
tório de Atividades 2021 da Voz dos Oceanos. Con-
sequentemente, não nos possibilitam obter segu-
rança de que tomamos conhecimento de todos os 
assuntos que seriam identificados em trabalho 
de asseguração que tem por objetivo emitir uma 

tóricas. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas, incluindo requisitos de inde-
pendência e que o trabalho seja executado com o 
objetivo de obter segurança limitada de que as in-
formações constantes no Relatório de Atividades 
2021 da Voz dos Oceanos, tomadas em conjunto, 
estejam livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido 
de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste 
principalmente de indagações à Administração e 
outros profissionais da Entidade que estão envol-
vidos na elaboração das informações constantes 
no Relatório de Atividades 2021 da Voz dos Ocea-
nos, assim como pela aplicação de procedimentos 
analíticos para obter evidência que nos possibilite 
concluir na forma de asseguração limitada sobre 
as informações tomadas em conjunto. Um traba-
lho de asseguração limitada requer, também, a 
execução de procedimentos adicionais, quando o 
auditor independente toma conhecimento de as-
suntos que o leve a acreditar que as informações 
constantes no Relatório de Atividades 2021 da Voz 
dos Oceanos, tomadas em conjunto, podem apre-
sentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se 
na nossa compreensão dos aspectos relativos 
à compilação e apresentação das informações 
constantes do Relatório de Atividades 2021 da Voz 

opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho 
com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos 
ter identificado outros assuntos e eventuais dis-
torções que podem existir nas informações cons-
tantes do Relatório de Atividades 2021 da Voz dos 
Oceanos. Desta forma, não expressamos uma opi-
nião sobre essas informações.
Os dados não financeiros estão sujeitos a mais 
limitações inerentes do que os dados financeiros, 
dada a natureza e a diversidade dos métodos uti-
lizados para determinar, calcular ou estimar esses 
dados. Interpretações qualitativas de materialida-
de, relevância e precisão dos dados estão sujeitos 
a pressupostos individuais e a julgamentos. Adi-
cionalmente, não realizamos qualquer trabalho 
em dados informados para os períodos anteriores, 
nem em relação a projeções futuras e metas.

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descri-
tos neste relatório, nada chegou ao nosso conhe-
cimento que nos leve a acreditar que as informa-
ções constantes do Relatório de Atividades 2021, 
relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, da Voz dos Oceanos não foram compiladas, 
em todos os aspectos relevantes, de acordo com 
os registros e arquivos que serviram de base para 
a sua preparação.

São Paulo, 31 de março de 2022

Aos
Diretores e demais partes interessadas da Schurmann Produções Cinematográficas Ltda. 
(‘Voz dos Oceanos’)
São Paulo - SP
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