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Com o crescimento 

da importância do 

mercado de transporte 

e da tecnologia dentro 

da sociedade, as 

empresas do setor se 

viram na necessidade 

de modifi car o modelo 

tradicional de atuação 

rapidamente

Aquelas que não obser-
varam essa mudança 
sofreram com o mo-

mento instável da economia e 
com a baixa da demanda dos 
clientes, muitas tiveram que 
cortar gastos e se colocar de 
outra forma dentro do seg-
mento. Um dos movimentos 
que o mercado precisou inserir 
dentro de sua nova realidade é 
a de compartilhamento. 

Em outras áreas já é bastante 
comum o ato de “share”, isso 
acontece nas redes sociais, 
com seus carros, objetos de 
casa e até com suas próprias 
residências. Atualmente o 
mercado de transportes tem 
como ativos compartilháveis 
as duas pontas: as cargas e os 
caminhoneiros. 

No primeiro caso, temos que 
deixar claro que é o compar-
tilhamento do frete, ou seja, 
você colocaria sua carga junto 
com outras, sem a necessidade 
de um transporte exclusivo 
ou uma carga lotação. Esse 
modelo fracionado é bastante 

interessante, pois é o começo 
de uma economia muito ex-
pressiva. O que se deve levar 
em consideração é que o tempo 
do frete pode ser maior, caso 
exista um planejamento, isso 
não será um empecilho. 

O segundo caso é bastante 
simples e complementar ao de 
compartilhamento de cargas. 
Nesse caso o transporte pode 
ser feito até para aqueles que 
possuem cargas fechadas, pois 
imagine que o caminhão sai 
completo de São Paulo para 
Salvador, quando chegar a 
seu destino, ele pode retor-
nar cheio com outra carga, 
o caminhão é o mesmo, os 
embarcadores podem ou não 
se conhecer, mas a economia 
aconteceu, além do ganho do 
caminhoneiro. É uma atuação 
onde todos ganham. 

A tecnologia, assim como 
nas outras possibilidades de 
compartilhamento, é essencial. 
Onde já existem plataformas e 
alternativas que permitem esse 
tipo de “comunicação”, isso faz 
com que o mercado se torne 
mais competitivo, fazendo com 
que toda a cadeia seja atingida 
pela economia, agilidade e 
inovação desse novo modelo 
de negócio. O mercado precisa 
entender que há novas possibi-
lidades, novidades e que para 
crescer precisa se atualizar 
constantemente. 

(*) - É CEO e Fundador da CargoX 
(www.cargox.com.br).

Economia compartilhada: 
o futuro do transporte 

rodoviário
Federico Vega (*)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - Valores em R$

JGCG Participações S/A
CNPJ 05.502.264/0001-67

Demonstrações Financeiras

Ativo 2015 2016
Caixa e Bancos  1,00  1,00
Aplicações Financeiras  3.169,50  3.513.195,24
Contas a Receber  4.909,54  11.909,54
Adiantamentos/Outras Contas a Receber  1.683.542,56  150.000,00
Impostos a Recuperar  55.333,53  2.764,30
Circulante  1.746.956,13  3.677.870,08
C/C Acionista  887.684,47  887.684,47
Imobilizado  1.304.049,45  768.016,85
(-) Depreciações Acumuladas  (508.460,26)  (369.231,34)
Imobilizado Líquido  795.589,19  398.785,51
Não Circulante  1.683.273,66  1.286.469,98
Total do Ativo  3.430.229,79  4.964.340,06

Passivo 2015 2016
Obrigações Fiscais  -  425,84
Outras Contas a Pagar  1.206.600,00  1.043.600,00
Imposto de Renda / Contribuição Social  -  251.719,38
Circulante  1.206.600,00  1.295.745,22
Capital Social  2.504.751,00  2.504.751,00
Reservas de Lucros  -  58.192,19
Reserva de Retenção de Lucros -  1.105.651,65
Lucros (Prejuizos) Acumulados  (281.121,21)  -
Patrimônio Líquido  2.223.629,79  3.668.594,84

Total do Passivo  3.430.229,79  4.964.340,06

Demonstrações dos Fluxos de Caixas
Para os Exercícios findos em 2015 e 2016

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2015 2016
Lucro Líquido  (159.938,43)  1.444.965,05
Depreciação e Amortização  40.467,24  36.610,84
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado  -  (2.049.807,16)
(Aumento)/Redução em Contas a Receber  8.206,96  (7.000,00)
(Aumento)/Redução nos Impostos a Recuperar  (2.127,32)  52.569,23
(Aumento)/Redução em Outros Adiantamentos 111.751,75  1.533.542,56
(Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas  3.888,44  -
Aumento/(Redução) em Impostos a Recolher  (291,92)  425,84
Aumento/(Redução) em Outras Contas a Pagar  -  (163.000,00)
Aumento/(Redução) em Imposto de Renda e
Contribuição Social  -  251.719,38

 Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
Atividades Operacionais  1.956,72  1.100.025,74

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Venda de Imobilizado  -  2.410.000,00
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
Atividades de Investimentos  -  2.410.000,00

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente
de Caixa  1.956,72  3.510.025,74

Demonstração da Variação do Caixa e
Equivalente de Caixa

No Início do Período  1.213,78  3.170,50
No Fim do Período  3.170,50  3.513.196,24
Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalente de Caixa  1.956,72  3.510.025,74

Frederico de Toledo Gottheiner - CPF 369.657.798-70 Roberto Sobreira de Oliveira - Contador-CRC-SP1SP195.425/O-3 - CPF 061.385.658-94

Demonstração das  Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição Reserva de Total Lucros Total Patrimônio

Capital Reservas de Lucros Retenção de Lucros Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.14- R$  2.504.751,00  - -  (121.182,78)  2.383.568,22
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  (159.938,43)  (159.938,43)
Saldo em 31.12.15- R$  2.504.751,00  -  -  (281.121,21)  2.223.629,79
Lucro (Prejuízo) do Exercício - - -  1.444.965,05  1.444.965,05
Reserva de Lucros -  58.192,19 -  (58.192,19)  - 
Reserva de Retenção de Lucros - -  1.105.651,65  (1.105.651,65) -
Saldo em 31.12.16 - R$  2.504.751,00  58.192,19  1.105.651,65  -  3.668.594,84

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - (Expressas em Reais)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto social a prestação
de serviços de consultoria em geral, a gestão de bens próprios, bem como
a participação em sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer
natureza, como sócia, acionista, quotista, participante e empreendedora. 2.
Apresentação das demonstrações contábeis: as presentes demonstra-
ções estão expressas em reais e foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº
6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638/07, de
28 de dezembro de 2007). 3. Sumário das principais práticas contábeis:
a-) Competência: O regime de competência é observado para registrar as
receitas e despesas do exercício. b-) Aplicações Financeiras: Registradas
pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerra-
mento do exercício. c-) Demais ativos e realizáveis a longo prazo: Os de-
mais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos

valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, atualização
monetária. d-) Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição, deduzido da
depreciação acumulada. A depreciação do exercício é calculada pelo mé-
todo linear de acordo com a vida útil dos bens. e-) Demais passivos
circulantes e exigíveis a longo prazo: Os demais passivos circulantes e
exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou
exigíveis, acrescidos, quando aplicável dos respectivos encargos e varia-
ções monetárias. f-) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo
regime contábil da competência. g-) Lucro (Prejuízo) por ação: O lucro
(prejuízo) por ação foi calculado com base no número de ações na data do
balanço. 4. Patrimônio Líquido: a-) Capital social: O capital social da em-
presa em 31 de dezembro de 2016 está representado por 100 ações ordi-
nárias integralizadas.

Demonstração de Resultados para os Exercícios
Findos em 2015 e 2016 - Valores em Reais

Discriminação 2015 2016
Aluguéis  57.335,24  90.414,48
Receita Operacional Bruta  57.335,24  90.414,48
 Impostos s/Receita Operacional Bruta  (5.303,52)  (8.363,43)
Deduções da Receita Bruta  (5.303,52)  (8.363,43)
Receita Operacional Líquida  52.031,72  82.051,05
Lucro Bruto  52.031,72  82.051,05
 Despesas Administrativas  (211.762,20)  (240.011,47)
 Outras Receitas (Despesas) Operacionais  1.003,81 2.049.807,16
Despesas Operacionais  (210.758,39) 1.809.795,69
 Receita (Despesa) financeira Líquida  (1.211,76)  (27.063,21)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (1.211,76)  (27.063,21)
Lucro(Prejuízo)Líquido Antes dos Impostos (159.938,43) 1.864.783,53
Imposto de Renda/Contribuição Social  -  (419.818,48)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício  (159.938,43) 1.444.965,05
Lucro (Prejuízo) por Ação  (1.599,38)  14.449,65

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - (Expressas em Reais)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem como objeto social único e ex-
clusivo a gestão de bens próprios, bem como a participação em socieda-
des, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, como sócia, acio-
nista, quotista, participante e empreendedora. 2. Apresentação das de-
monstrações contábeis: as presentes demonstrações estão expressas
em reais e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, de 15
de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638/07, de 28 de dezembro
de 2.007). 3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Competên-
cia: O regime de competência é observado para registrar as receitas e des-
pesas do exercício. b) Aplicações Financeiras: Registradas pelo custo,
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exer-

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - Valores em R$

AJTO Participações S/A
CNPJ 05.502.277/0001-36

Demonstrações Financeiras

Ativo 2015 2016
Caixa e Bancos  38,68  151,00
Aplicações Financeiras  55.632,40  130.811,50
Valores a Receber  1.835,72  11.768,10
Impostos a Recuperar  3.980,13  7.227,93
Adiantamentos  85.200,60  593,05
Circulante  146.687,53  150.551,58
Imobilizado  1.435.465,63  1.435.465,63
(-) Depreciações  (42.661,32)  (45.942,96)
Imobilizado Líquido  1.392.804,31  1.389.522,67
Não Circulante  1.392.804,31  1.389.522,67
Total do Ativo  1.539.491,84  1.540.074,25

Passivo 2015 2016
Obrigações Fiscais  1.427,26  1.616,71
Imposto de Renda / Contribuição Social  553,64  -
Outras Contas a Pagar  4.223,25  12.604,66
Circulante  6.204,15  14.221,37
Capital Social  1.536.000,00  1.536.000,00
Lucros (Prejuízos) Acumulados  (2.712,31)  (10.147,12)
Patrimônio Líquido  1.533.287,69  1.525.852,88

Total do Passivo  1.539.491,84  1.540.074,25
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Total Lucros Total
(Prejuízos) Patrimônio

Descrição Capital Acumulados  Líquido
Saldo em 31.12.14 - R$  1.536.000,00  (43.088,07)  1.492.911,93
Aproveitamento de Prejuízo - 24.637,90  24.637,90
Lucro (Prejuízo) do Exercício - 15.737,86  15.737,86
Saldo em 31.12.15 - R$  1.536.000,00  (2.712,31)  1.533.287,69
Lucro (Prejuízo) do Exercício  (7.434,81)  (7.434,81)
Saldo em 31.12.16 - R$  1.536.000,00  (10.147,12)  1.525.852,88

Demonstrações dos Fluxos de Caixas
para os Exercícios Findos em 2015 e 2016

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2015 2016
Lucro Líquido  15.737,86  (7.434,81)
Depreciação e Amortização  3.281,64  3.281,64
(Aumento) / Redução em Contas a Receber  (1.835,72)  (9.932,38)
(Aumento) / Redução nos Impostos a Recuperar  316,83  (3.247,80)
(Aumento) / Redução em Outros Adiantamentos  (32.311,40)  84.607,55
Aumento / (Redução) em Impostos a Recolher  541,52  189,45
Aumento / (Redução) em Outras Contas a Pagar  1.268,25  8.381,41
Aumento / (Redução) em Imposto de Renda e
Contribuição Social  553,64  (553,64)

Aproveitamento de Prejuízo  24.637,90 -
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
Atividades Operacionais  12.190,52  75.291,42

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital  -  -
Empréstimos de Sócios / Acionistas  (24.637,90)  -
Empréstimos de Bancos
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas
Atividades de Financiamentos  (24.637,90)  -

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente
de Caixa  (12.447,38)  75.291,42

Demonstração da Variação do Caixa e
Equivalente de Caixa

No Início do Período  68.118,46  55.671,08
No Fim do Período  55.671,08  130.962,50
Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalente de Caixa  (12.447,38)  75.291,42

Demonstração de Resultados
para os Exercícios findos em 2015 e 2016 - Valores em Reais

Discriminação 2015 2016
Aluguéis  110.904,20  121.844,00
Receita Operacional Bruta  110.904,20  121.844,00
Impostos s/Receita Operacional Bruta  (10.258,66)  (11.270,48)
Deduções da Receita Bruta  (10.258,66)  (11.270,48)
Receita Operacional Líquida  100.645,54  110.573,52
Lucro Bruto  100.645,54  110.573,52
Despesas Administrativas  (81.950,86)  (118.144,70)
Despesas Operacionais  (81.950,86)  (118.144,70)
Receita (Despesa) financeira Líquida  221,02  136,37
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  221,02  136,37
Lucro (Prejuízo) Operacional  18.915,70  (7.434,81)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos Impostos  18.915,70  (7.434,81)
Imposto de Renda/Contribuição Social  (3.177,84)  -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  15.737,86  (7.434,81)
Lucro (Prejuízo) por Ação  157,38  (74,35)
cício. c) Demais ativos e realizáveis a longo prazo: Os demais ativos
circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de
custo ou realização, incluindo, quando aplicável, atualização monetária. d)
Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação
acumulada. A depreciação do exercício é calculada pelo método linear de
acordo com a vida útil dos bens. e) Demais passivos circulantes e exigíveis

a longo prazo: Os demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo
são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos,
quando aplicável dos respectivos encargos e variações monetárias. f) Apu-
ração do resultado: O resultado é apurado pelo regime contábil da compe-
tência. g) Lucro (Prejuízo) por ação: O lucro (prejuízo) por ação foi calcula-
do com base no número de ações na data do balanço. 4. Patrimônio Líqui-
do: a-) Capital social: O capital social da empresa em 31 de dezembro de
2.016 está representado por 100 ações ordinárias integralizadas.

Roberto Sobreira de Oliveira - Contador - CRC-SP 1SP195.425/O-3 - CPF 061.385.658-94Frederico de Toledo Gottheiner - Diretor Presidente - CPF 369.657.798-70

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 - Valores em R$

Gottheiner Participações S/A.
CNPJ 14.707.420/0001-17

Demonstrações Financeiras

Ativo 2015 2016
Caixa e Bancos 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 1.217,25 314.653,25
Adiantamentos/Contas a Receber 779.328,00 3.272.769,21
Estoque de Imóveis 7.625.418,24 -
Impostos Recuperáveis 616,50 616,50
Circulante 8.406.580,99 3.588.039,96
Empresas Ligadas 1.517.147,53 2.051.526,87
Não Circulante 1.517.147,53 2.051.526,87
Total do Ativo 9.923.728,52 5.639.566,83

Passivo 2015 2016
Imposto de Renda / Contribuição Social 6,33 35.780,36
Circulante 6,33 74.000,36
Impostos Diferidos 1.677.023,91 -
Não Circulante 1.677.023,91 -
Capital Social 13.143.855,84 13.143.855,84
Prejuízos Acumulados (4.897.157,56) (7.578.289,37)
Patrimônio Líquido 8.246.698,28 5.565.566,47

Total do Passivo 9.923.728,52 5.639.566,83

Demonstração de Resultados
para os Exercícios Findos em 2015 e 2016 - Valores em Reais

Discriminação 2015 2016
Receitas - 3.733.906,00

Receita Operacional Bruta - 3.733.906,00
Impostos s/Receita Operacional Bruta - (136.287,57)

Deduções da Receita Bruta - (136.287,57)
Receita Operacional Líquida - 3.597.618,43
Custo dos Serviços Prestados
e Produtos Vendidos - (5.948.394,33)

Lucro Bruto - (2.350.775,90)
Despesas Administrativas (137.803,97) (186.479,17)

Despesas Operacionais (137.803,97) (186.479,17)
Receita (Despesa) financeira Líquida 2.315,26 (34.074,60)

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 2.315,26 (34.074,60)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes
dos Impostos (135.488,71) (2.571.329,67)

Imposto de Renda/Contribuição Social (603,27) (109.802,14)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício (136.091,98) (2.681.131,81)
Lucro (Prejuízo) por Ação (0,01) (0,15)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Total Total

Prejuízos Patrimônio
Descrição Capital Acumulados  Líquido
Saldo em 31.12.14 - R$ 13.143.855,84 (4.761.065,58) 8.382.790,26
Lucro (Prejuízo) do Exercício - (136.091,98) (136.091,98)
Saldo em 31.12.15 - R$ 13.143.855,84 (4.897.157,56) 8.246.698,28
Lucro (Prejuízo) do Exercício - (2.681.131,81) (2.681.131,81)
Saldo em 31.12.16 - R$ 13.143.855,84 (7.578.289,37) 5.565.566,47

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2015 2016
Lucro Líquido (136.091,98) (2.681.131,81)
(Aumento) / Redução nos Impostos
a Recuperar (386,92) -

(Aumento) / Redução em Outras Contas
a Receber 15.077,77 (3.027.820,55)

(Aumento) / Redução em Despesas
Antecipadas 8.880,14 -

Aumento / (Redução) em Impostos
a Recolher - 38.220,00

Aumento / (Redução) em Outras Contas
a Pagar - -

Aumento / (Redução) em Imposto
de Renda e Contribuição Social (34,81) 35.774,03

Disponibilidades Líquidas Geradas
pelas Atividades Operacionais (112.555,80) 313.436,00

Fluxos de Caixa das Atividades 2015 2016
de Investimento
Disponibilidades Líquidas Aplicadas
nas Atividades de Investimentos - -

Fluxos de Caixa das Atividades
de Financiamentos
Disponibilidades Líquidas Geradas
pelas Atividades de Financiamentos - -

Aumento (Redução) do Caixa
e Equivalente de Caixa (112.555,80) 313.436,00

Demonstração da Variação do Caixa
e Equivalente de Caixa
No Início do Período 113.774,05 1.218,25
No Fim do Período 1.218,25 314.654,25

Aumento (Redução) do Caixa
e Equivalente de Caixa (112.555,80) 313.436,00

Demonstrações dos Fluxos de Caixas para o Exercícios Findos em 2015 e 2016

1. Contexto Operacional: A Sociedade que tem por objeto social (i) o pla-
nejamento, desenvolvimento, administração e a exploração, por si ou por
terceiros, de empreendimentos imobiliários; e (ii) a participação em empre-
endimentos e no capital de outras sociedades comerciais ou civis, como
sócia ou acionista, no Brasil e/ou no exterior. 2. Apresentação das de-
monstrações contábeis: as presentes demonstrações estão expressas
em reais e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, de 15

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 - (Expressas em Reais)
de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638/07, de 28 de dezembro
de 2.007). 3. Sumário das principais práticas contábeis: a-) Competên-
cia: O regime de competência é observado para registrar as receitas e des-
pesas do exercício. b-) Demais ativos e realizáveis a longo prazo: Os de-
mais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos
valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, atualização
monetária. c-) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: Os
demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados

pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável dos
respectivos encargos e variações monetárias. d-) Apuração do resultado: O
resultado é apurado pelo regime contábil da competência. e-) Lucro (Preju-
ízo) por ação: O lucro (prejuízo) por ação foi calculado com base no núme-
ro de ações na data do balanço. 4. Patrimônio Líquido: a-) Capital social:
O capital social da empresa em 31 de dezembro de 2.016 está representa-
do por 17.352.033 ações ordinárias integralizadas.

Frederico de Toledo Gottheiner - Diretor - Presidente - C.P.F. 369.657.798-70 Roberto Sobreira de Oliveira - Contador - CRC-SP 1SP195425/O-3 - CPF 061.385.658-94

A companhia aérea norte-
americana United Airlines 
foi envolvida em mais uma 
polêmica de proporções mun-
diais na terça-feira (25). Um 
coelho gigante, que se tornaria 
o maior do mundo em bre-
ve, morreu durante um voo 
entre o aeroporto londrino 
de Heathrow e o O’Hare de 
Chicago.

Simon tinha 91,5 centíme-
tros e tinha 10 meses. Ele é um 
dos fi lhotes do coelho Darius, 
o maior do mundo até hoje, 
que tinha 134,1cm. De acordo 
com um entrevista da criadora 
do coelho, a britânica Anette 
Edwards, ao jornal “The Sun”, 
ela está estudando um proces-
so contra a empresa. 

Em nota, a United informou 
que abriu uma investigação 
sobre a morte de Simon e que 
está “triste” com a ocorrência. 
“A segurança e o bem estar de 

todos os animais que viajam 
conosco é algo de extrema 
importância para a United 
Airlines e nosso time PetSafe”, 
escreveu a empresa em nota. 
Ainda de acordo com Edwar-
ds, o animal havia sido vendido 
e que seu futuro dono, que não 
teve a identidade divulgada, 
está “muito chateado” com o 
ocorrido.

“Eu envio coelhos para to-
das as partes do mundo e isso 
nunca aconteceu antes. Simon 
fez um check-up veterinário 
três horas antes de embarque 
e estava muito bem”, disse 
ainda a criadora. O caso de 
Simon ocorre semanas depois 
de funcionários da companhia 
aérea ter arrastado e retirado 
à força um passageiro de um 
voo que estava com exces-
so de pessoas, o chamado 
“overbooking” (ANSA/COM 
ANSA).

Coelho gigante morre 
em voo da United

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

À Diretoria da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. São Paulo – SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educa-
cional, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referen-
te ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional e apresentada como informação suplementar para
fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela administração da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo, com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,

Juvânio Gonçalves Costa
Presidente

Paulo Henrique Pombo Canosa
Contador - CRC 1 SP 264.091/O-4

omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da ABASE – Aliança Brasileira
de Assistência Social e Educacional. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob-
tidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ABASE - Aliança
Brasileira de Assistência Social e Educacional, a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que iden-
tificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S Olivier Yon Legrand
CRC-2SP 15.753/O-0 CRC 1SP273560/0-4

O CAEF - Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional, havendo procedido ao exame ao Relatório de Atividades e do Balanço Patrimonial, da
Demonstração de Superávit do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demons-
tração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e das Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2016, com fundamento nos exames
efetuados o CAEF, no cumprimento de suas funções que lhe são atribuídas pelo artigo 88 de seu Estatuto Social,
é do parecer favorável que sejam aprovadas as referidas Demonstrações Contábeis.

Bauru, 03 de Março de 2017.
Luis Eduardo de Oliveira - C.A.E.F
Ricardo Riberio Calori - C.A.E.F
Cláudio Luis Ferreira - C.A.E.F
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...continuação

27. Projetos - Educação/Assistência Social
Projetos - Educação

Nº Nº Recurso
Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Atend. Bolsas Aplicado
Colégio Marilia O ensino ministrado pelo Colégio Cristo Apoio e
Cristo - SP Rei convergiu para os fins mais amplos plantão
Rei da Educação Nacional, expressos na Lei pedagógico 50%

Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro ao Bolsista 30  - 25
de 1996 para, de forma articulada, Acompanhamento
oferecendo ao/a aluno/a uma educação Psicológico 9 522.648,00
equilibrada, visando: I - a sua formação Acompanhamento
de modo a desenvolver seus valores, sócio familiar 30
competências e habilidades básicas Auxílio material 100%
necessárias à integração de seu projeto didático 25 - 25
ao projeto da sociedade em que se situa; Auxílio
II - a sua preparação e orientação à alimentação 1
integração ao mundo em que vive, que
garantindo seu aprimoramento e
permitindo acompanhar as mudanças
que ocorreram no nosso tempo

Escola Marilia O ensino ministrado pela Escola Irmão Auxílio material
Irmão - SP Policarpo convergiu para os fins mais didático 236 100% 1.910.998,54
Policarpo amplos da Educação Nacional, expressos Auxílio Uniforme 236 - 236

na Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de
dezembro de 1996 para, de forma
articulada, oferecendo ao/a estudante
uma educação equilibrada, visando:
I - a sua formação de modo a desenvolver
seus valores, competências e habilidades
básicas necessárias à integração de seu
projeto ao projeto da sociedade em que se
situa;II - a sua preparação e orientação à
integração ao mundo em que vive, que
garanta seu aprimoramento e permita
acompanhar as mudanças que ocorrem
no nosso tempo;III - ao desenvolvimento
das competências para continuar
aprendendo de forma autônoma e crítica,
em níveis mais complexos de estudos.

Total Aplicado em Projetos de Educação 286 2.433.646,54

Projetos - Assistência Social
Nº Gratu- Recurso

Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Atend. idade Aplicado
Pronoama Campanha Este projeto atendeu crianças e adolescentes
 - Projeto -MG de famílias em situação de risco, de ambos os
Novo sexos, buscando espaço para que eles
Amanhã desenvolvessem suas potencialidades no

resgate da dignidade humana frente à
sociedade em que convivem. Acolher e
orientar crianças e adolescentes em situação
de risco, motivando-os e incluindo-as na
sociedade segundo cada realidade vivenciada.
Oferecer alimentação básica e reforçada para
que as crianças e adolescentes que frequentam
o projeto possam retornar para suas casas bem
alimentadas, felizes, bem como, para poderem
frequentar a escola com maior motivação e
disposição, reduzindo assim a evasão escolar. 200 100% 861.795,25

Centro Paraguaçu O Centro Social Juvenato é uma entidade de
Social -MG proteção social básica que oferece o serviço
Juvenato de convivência e fortalecimento de vínculos, para

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
proporcionando as mesmas um espaço que
resguarde seu direito e dignidade, por meio do
contra turno escolar, com atividades lúdicas,
culturais, educativas, esportivas, recreativas,
artesanais, musicais diariamente através de
oficinas que buscam o desenvolvimento da
expressão, motricidade, socialização, interação,
aprendizagem e sociabilidade. Baseado no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
normativas do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA). 180 100% 887.633,54

Centro Ponta A Casa do Piá ofereceu o serviço de convivência
Social Grossa e fortalecimento de vínculos, para crianças e
Casa -PR adolescentes de 6 a 15 anos proporcionando as
do Piá crianças e adolescentes um espaço de

convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças e adolescentes, a
partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. 160 100% 568.823,02

Total Aplicado em Projetos de Assistência Social 540 100% 2.318.251,81

28. Isenção usufruída: Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização está
descrita na nota 5-v.
Descrição                 2016
Inss Cota Patronal - GILRAT - Terceiros    2.468.359,15
Total 2.468.359,15
29. Voluntários: Atendendo à norma contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela
Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a entidade estimou e registrou os valores corres-
pondentes ao voluntariado ofertado pelos Irmãos do Sagrado Coração.
Descrição                 2016
Receita/Despesas com Voluntariado    1.250.407,34
Total 1.250.407,34
Esses valores são contabilizados no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram
lançados em conta de despesa em contrapartida a uma conta de receitas, não produzindo efeitos
finais. 30. Imunidade Tributária: A ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educa-
cional é imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º
e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de Outubro de 1988. A entidade é uma instituição
social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das
seguintes características: • A Instituição é regida pela Constituição Federal; • A Imunidade não pode
ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há fato gerador (nascimento da obriga-
ção tributária • Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo. 31. Cobertura de Segu-
ros: A Entidade mantém cobertura de seguros para os seus bens móveis e imóveis, em montantes
julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016.

Parecer do CAEF (Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais) Exercício 2016


