
Temos ouvido muito 

no meio corporativo 

sobre a urgência da 

integração da vida 

pessoal e profi ssional, a 

partir das comunicações 

unifi cadas

Muitas pessoas são a 
favor desta união, com 
ressalvas, e outras 

são contra. Diante do mundo 
dinâmico atual é preciso atingir 
um equilíbrio e contar com as 
ferramentas de trabalho remo-
to para realizar as atividades 
profi ssionais de onde, como 
e quando quiser. Oferecer 
fl exibilidade aos funcionários 
signifi ca ter profi ssionais mais 
satisfeitos e mais produtivos.

A presença das comunica-
ções unifi cadas nas empresas 
é algo que tem se tornado 
um dos principais temas de 
discussões entre os cargos de 
liderança a fi m de proporcio-
nar maior agilidade às tarefas 
diárias, aumentar a satisfação 
dos funcionários e seus ren-
dimentos. As transformações 
no ambiente corporativo em 
torno do trabalho remoto já 
começaram nos últimos anos 
e estão ganhando cada vez 
mais força. 

Estudos feitos pela nossa 
empresa indicaram algumas 
das tendências importantes 
em comunicações unifi cadas. 
Entre elas, estão a preferên-
cia pelo trabalho remoto, o 
crescimento das plataformas 
de colaboração e aplicações, 
o aumento da produtividade, 
e a perda de importância por 
parte dos locais físicos para as 
operações dos negócios.

Essas mudanças estão modi-
fi cando a maneira como os co-
laboradores interagem, como a 
liderança administra os proje-
tos e os sistemas corporativos e 
quais aspectos ganham força e 
valor nesse novo ambiente que 
se constitui. As ferramentas 
de trabalho remoto permitem 
uma tomada de decisão mais 
ágil, realização de reuniões em 
tempo instantâneo e a partir de 
qualquer local. 

Tudo isso refl ete em rapidez 
no negócio e transforma a visão 
das pessoas diante do traba-
lho. Inclusive, por meio do 
trabalho remoto, muitas delas 
conseguem enxergar a maneira 
ideal de fazer suas atividades 
pessoais e corporativas, com 

equilíbrio, e trabalhar mais feli-
zes e satisfeitas. Colaboradores 
mais felizes com o trabalho 
remoto refl etem em menos 
gastos para as empresas. Eles 
poderão fazer todo o trabalho 
de casa em regiões com baixo 
custo de vida e economizando 
em deslocamentos, gerando 
menores impactos no orça-
mento corporativo. 

Ao oferecer fl exibilidade no 
trabalho, a empresa consegue 
fi delizar o colaborador, gerando 
benefícios para os dois lados. A 
companhia poderá contar com 
os serviços do profi ssional, que 
estará satisfeito sem o stress 
do trânsito, das horas perdidas. 
Ele aproveita mais o tempo 
de acordo com suas necessi-
dades: seja pessoalmente ou 
realizando atividades paralelas 
que desenvolverão sua carrei-
ra. Levantamentos indicam 
ainda que as reuniões serão 
muito mais produtivas, já que 
o diálogo é maior a partir de 
vários dispositivos móveis. As 
pessoas têm um grande inte-
resse em abordar mais tópicos, 
devido à distância, e promover 
ideias – evitando o monólogo 
nos encontros presenciais.

A questão da fl exibilidade 
também tem tudo a ver com a 
geração Y, jovens que preferem 
um horário de trabalho ajustá-
vel e um ambiente remoto. Eles 
já nascem “conectados” e, para 
essa geração, as atividades 
profi ssionais ou realização de 
projetos contam muito mais 
que estar atrelado a um espaço 
físico. 

Dentro de todo esse cenário, 
a integração da vida pessoal e 
profi ssional ocupa um grande 
espaço já que depende do 
trabalho remoto e da mobili-
dade para proporcionar maior 
praticidade aos colaboradores 
e qualidade a suas tarefas. Esse 
movimento também está ligado 
à fl exibilidade, que possibilita 
se adequar às demandas de 
diferentes setores da vida. 

São características interli-
gadas diante das mudanças 
constantes promovidas pela 
tecnologia nos dias atuais, 
sendo assim, colaboradores e 
líderes devem se adaptar e pro-
mover melhorias na gestão e in-
formatização que, certamente, 
refl etirão nas atividades e no 
rendimento da equipe.
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 — VALORES EXPRESSOS EM REAIS

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTITU-

TO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o Ba-
lanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido
e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SE-
NHORA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des de beneficência e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração das Demonstrações
Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Indepen-

dentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre 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 pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objeto de obter segurança razoável de que as Demonstra-
ções Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas Demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos ris-
cos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das Demons-
trações Contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles inter-
nos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da ade-

quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em con-
junto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anterior-
mente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2016,
o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência. Ou-
tros Assuntos - As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOS-
SA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2016, fo-
ram auditadas por nós e a conclusão dos exames de auditoria re-
sultou na emissão do nosso Parecer sem ressalvas.

Ponta Grossa, 11 de abril de 2.017.
Edenilson Fabiano dos Santos — Contador CRC/PR 56.648/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social criar,
congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a pro-
moção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o ensino e
a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos

Princípios de Contabilidade emanados da Legislação Societária, Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Resolução CFC nº. 877/
2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em conformidade com a Lei
6.404/76 e com as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007,
MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo também a NBCT 19.6 sobre
Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da apli-

cação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até
a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o Ati-
vo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei 9.249
de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das demonstra-
ções financeiras, sendo que todos os bens estão sendo deprecia-
dos com a aplicação da taxa correspondente, determinada pela le-
gislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resulta-
do obtido foi reaplicado na própria Congregação, sendo utilizado
para manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2016 Acréscimos 2015
Terrenos 606.929,29 0 606.929,29
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0 152.381,94
Móveis e utensílios 232.632,51 0 232.632,51
Telefones 5.123,42 0 5.123,42
Veículos 99.879,51 0 99.879,51
Computadores e Periféricos 13.383,98 4.336,98 9.047,00
Prédios e Benfeitorias 295.350,38 58.998,03 236.352,35
NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO

a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-se
registradas a valores originais e de acordo com o regime de compe-
tência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regulamen-
tado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores efetiva-
mente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão registrados
a valores originais, apurados através de notas fiscais e recibos em
conformidade com as exigências legais e fiscais e referem-se a gas-
tos necessários, para a manutenção das atividades do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, de-
monstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Teresinha de Jesus Dias Annes – Presidente
Sidnei Borakouski — Contador CRC/PR 45.177/O-4

ATIVO 2016 2015
ATIVO CIRCULANTE 197.391,02 46.942,49

Disponibilidades 195.401,74 46.942,49
Caixa 51.613,64 67,21
Bancos conta movimento 109.638,26 30.490,16
Aplicações financeiras 34.149,84 16.385,12

REALIZÁVEL À CURTO PRAZO 1.989,28 0,00
Outros créditos 1.989,28 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.220.938,65 1.157.603,64
IMOBILIZADO 1.220.938,65 1.157.603,64

Terrenos 606.924,94 606.924,94
Máquinas, aparelhos e equipamentos 152.381,94 152.381,94
Móveis e utensílios 232.632,51 232.632,51
Telefones 5.123,42 5.123,42
Veículos 99.879,51 99.879,51
Computadores e periféricos 13.383,98 9.047,00
Prédios e benfeitorias 295.350,38 236.352,35
(-) depreciação (184.738,03) (184.738,03)
TOTAL DO ATIVO 1.418.329,67 1.204.546,13

PASSIVO 2016 2015
PASSIVO CIRCULANTE 144.827,96 60.474,33

Obrigações sociais e trabalhistas 144.827,96 60.474,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.273.501,71 1.144.071,80

Patrimônio social 996.033,44 996.033,44
Superavit/deficit acumulado 277.468,27 148.038,36

TOTAL DO PASSIVO 1.418.329,67 1.204.546,13

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2016
Superavit líquido exercício 129.429,91
Ajustes ao superavit líquido

(+) depreciação 0,00
Superavit líquido ajustado 129.429,91
Fluxo de caixa do ativo e passivo operacional

Variação de adiantamento a funcionários (1.989,28)
Variação de provisões 0,00
Variação de obrigações sociais e trabalhistas 84.353,63
Variação de emprestimos e financiamentos 0,00
Variação de deposito judicial 0,00
Caixa líquido das atividades operacionais 82.364,35

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Variação receitas exercício futuro 0,00
Variação do ativo imobilizado (63.335,01)

Caixa líquido nas atividades de investimentos (63.335,01)
Aumento líquido ao caixa e equivalente de caixa 148.459,25

Caixa e equivalente de caixa no inicio do período 46.942,49
Caixa e equivalente de caixa no fim do período 195.401,74

Variação das contas caixa/bancos/equivalentes 148.459,25

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  2016
2016 2015

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.334.139,90 1.060.230,43
Receita de material escolar 0,00 0,00
Receita de serviços de assist. social 0,00 1.060.230,43
Receita de doações e promoções 1.334.139,90 0,00

CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.334.139,90 1.060.230,43
DESPESAS GERAIS 1.214.882,81 996.752,36

Despesas com pessoal 1.011.622,19 850.450,39
Despesas administrativas 197.540,19 144.386,22
Impostos e contribuições 5.720,43 1.915,75
( - )custo aplicado em gratuidades 0,00 0,00

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQ. 10.172,82 4.012,56
(-) despesas financeiras 5.314,54 909,25
(+) receitas financeiras 15.487,36 4.921,81
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT OPERAC. 129.429,91 67.490,63

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,00 (14.865,16)
Depreciação anual 0,00 (14.865,16)

SUPERAVIT DO EXERCICIO 129.429,91 52.625,47

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2016.
CONTAS Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

Social Sociais das Irmãs Reavaliações  Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0 0 0 148.038,36 1.144.071,80
Doações Patrimoniais 0 0 0 0 0 0
Superávit exercício 0 0 0 0 129.429,91 129.429,91
Saldo atual 996.033,44 0 0 0 277.468,27 1.273.501,71

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, colocando-se à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 28 de abril de 2017. A Administração

Demonstração do Resultado 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

       2016    2015
     (Reapre-
     sentado)
Receita de prestação de serviços 728.173 648.428
Custos dos serviços prestados (530.398) (474.664)
Lucro bruto 197.775 173.764
Receitas (despesas) operacionais:
 Despesas gerais e administrativas (92.042) (103.121)
 Despesas comerciais (15.672) (10.639)
 Resultado de equivalêcia patrimonial 30.725 (3.229)

 A Diretoria Alexandre Francisco Macedo
  Contador – CRC 1SP 207.606/O-8

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais) 

       2016    2015
     (Reapre-
Das atividades operacionais  sentado)
Lucro líquido do exercício 88.423 17.866
Ajustes para reconciliar o resultdo às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
 Depreciações, amortizações e exaustões 10.826 11.202
 Provisão para credito liquidação duvidosa 39.677 9.111
 Valor residual na alienação de
  ativo imobilizado/Intangível (42) 8.156
 Resultado de equivalência patrimonial (30.725) 3.229
 Provisão de imposto de renda e contribuição social 37.974 17.076
 Imposto de renda e contribuição social diferido (18.856) 4.885
 Provisão para demandas judiciais 20.495 19.230
 Variação monetária, encargos financeiros e juros 80 2.532
Decréscimo/(acréscimo) em ativos operacionais
 Contas a receber de clientes (54.235) (906)
 Impostos a recuperar (11.103) (6.188)
 Estoques (62) (2.132)
 Adiantamento a fornecedores (205) 647
 Despesas do exercício seguinte (641) (376)
 Demais contas a receber (12.027) (16.526)
 Fornecedores 5.598 2.016
 Obrigações trabalhistas 9.175 4.798
 Obrigações tributárias 34.523 47.787
 Adiantamento de clientes (131) 71
 Demais contas a pagar 7.590 (2.974)
 Caixa proveniente das operações 126.334 119.504
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 126.334 119.504
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 2.592 6.037
Aquisição de ativo imobilizado (7.480) (3.909)
Aquisição de intangível (234) (15)
Créditos com partes relacionadas (193.009) (177.483)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimento (198.131) (175.370)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e
 debêntures (3.259) (13.854)
Juros e encargos financeiros pagos (119) (3.114)
Débitos com partes relacionadas 83.671 72.635
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
 atividades de financiamento 80.293 55.667
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 8.496 (199)
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 12.717 12.916
 No final do exercício 21.213 12.717
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 8.496 (199)

As Demonstrações Contábeis, na íntegra, com as
Notas Explicativas, se encontram à disposição dos interessados

na sede da Companhia, sito à Avenida Juscelino Kubitschek, 1830 Torre I, 
2º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP.

       2016    2015
     (Reapre-
     sentado)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 395 24.904
    (76.594) (92.085)
Resultado antes das despesas e
 receitas financeiras 121.181 81.679
 Despesas e receitas financeiras, líquidas (13.640) (41.852)
Lucro antes do IRPJ e contribuição social 107.541 39.827
 (-) IRPJ e contribuição social – correntes (37.974) (17.076)
 (-) IRPJ e contribuição social – diferidos 18.856 (4.885)
Lucro líquido do exercício 88.423 17.866

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos acionistas e administradores da
Cavo Serviços e Saneamento S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Cavo Serviços e 
Saneamento S.A. (“Cavo” ou “Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto pelos potenciais efei-
tos dos assuntos mencionados na seção “Base para opinião com ressal-
vas”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Cavo Serviços e Saneamento S.A., em 31/12/2016, o desempenho das 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras “. Somos independentes em relação à Companhia, 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 con-
forme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Pelo 
fato de termos sido contratados pela Companhia após 31/12/2016, não 
acompanhamos os inventários físicos dos estoques de 31/12/2016 e de 
2015, nem foi possível firmar juízo sobre a existência dos estoques por 
meio de procedimentos alternativos de auditoria. Dessa forma, não foi pos-
sível concluir quanto aos possíveis ajustes e itens de divulgação, se houver, 
nas demonstrações contábeis apresentadas.
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria (PPA) 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais signi-
ficativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstra-
ções financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos. • Provisão para crédito de liquidação duvidosa (Notas 
Explicativas 5): A determinação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e exter-
nos, incluindo os níveis de inadimplência e garantias das carteiras, políticas 
de renegociação, cenário econômico atual e prospectivo. Desta forma, essa 
área foi considerada uma área de foco em nossa auditoria. Como foi con-
duzido em nossa auditoria: Avaliamos as premissas adotadas pela Com-
panhia, levando-se em consideração as normas contábeis fundamentadas 
nas análises das operações de crédito em aberto (vencidas e vincendas), 
de acordo com políticas internas que consideram o estabelecimento de 
ratings (classificação de risco) de crédito, experiência passada, cenário 
atual e expectativas futuras, riscos específicos das carteiras e avaliação 
de risco da Administração na constituição de provisões. Com base nas pre-
missas estipuladas, classificaram como provável perda, valores acima de 
90 dias. Consideramos que os critérios e premissas adotados pela Admi-
nistração para o reconhecimento da provisão para crédito de liquidação 
duvidosa são razoáveis em todos os aspectos relevantes no contexto das 
demonstrações financeiras. • Provisões para demandas judiciais (Nota 
Explicativa 14): A Companhia é parte em processos judiciais e adminis-
trativos de natureza tributária, trabalhista e cível, decorrentes do curso nor-
mal de suas atividades, e adicionalmente provisiona um passivo estimado 
referente a processos que tendem ocorrer após o encerramento do mesmo. 
Normalmente os referidos processos são encerrados após um longo tempo 
e envolvem não só discussões acerca de mérito, mas também aspectos 
processuais complexos, de acordo com a legislação vigente. A decisão de 
reconhecimento de um passivo contingente é baseada na mensuração dos 
consultores jurídicos da Companhia, e o mesmo provisiona os processos 
com estimativa de perda provável. Nas circunstâncias, essa foi conside-
rada uma área de foco em nossa auditoria. Como foi conduzido em nossa 
auditoria: Efetuamos procedimentos de confirmação com os escritórios de 
advocacia que patrocinam os processos judicias trabalhistas, tributários e 
cíveis da Companhia para confirmar a avaliação do prognóstico, a comple-
tude das informações e o valor correto das provisões. Obtivemos o enten-
dimento e testamos os controles internos relevantes que envolvem a identi-
ficação e constituição de passivos e as divulgações em notas explicativas, 
que entre outros, também considerou os controles internos relacionados ao 
modelo de cálculo adotado para a constituição das provisões para contin-

gências trabalhistas que são realizadas pelo critério de médias históricas 
de perdas em encerramentos de Consórcios. Perdas Possíveis: Conforme 
divulgado na nota 14, a Companhia é parte em diversos processos fiscais, 
trabalhistas e cíveis, cujo valor agregado totaliza R$3.473 em 31/12/2016, 
para os quais nenhuma provisão foi considerada e que a sua probabili-
dade de perda foi avaliada como possível. Desse montante R$3.108 se 
referem a ações de natureza trabalhista e previdenciária. Focamos nes-
tas áreas devido à relevância dos valores envolvidos nos processos, ao 
grau de julgamento envolvido na determinação se uma provisão deve ser 
constituída, sua estimativa de valor e probabilidade de desembolso finan-
ceiro, bem como pela complexidade dos assuntos discutidos. Conside-
ramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a 
determinação da provisão para passivos contingentes são razoáveis em 
todos os aspectos relevantes no contexto das demonstrações financeiras. • 
Mútuo com Partes Relacionadas (Nota Explicativa 07): Uma parte está 
relacionada com uma entidade direta ou indiretamente por meio de um ou 
mais intermediários quando: (i) controlar, for controlada por, ou estiver sob 
o controle comum da entidade (isso inclui controladoras ou controladas); (ii) 
tiver um interesse na entidade que lhe confira influência significativa sobre 
a entidade; ou (iii) tiver um controle conjunto sobre a entidade; (b) for uma 
coligada da entidade; (c) for uma joint venture (empreendimento conjunto) 
em que a entidade seja um investidor; (d) for membro do pessoal-chave 
da administração da entidade ou de sua controladora; (e) for membro pró-
ximo da família ou de qualquer indivíduo referido nas alíneas (a) ou (d); (f) 
for uma entidade controlada, controlada em conjunto ou significativamente 
influenciada por, ou em que o poder de voto significativo nessa entidade 
reside em, direta ou indiretamente, qualquer indivíduo referido nas alíneas 
(d) ou (e); ou (g) for um plano de benefícios pós-emprego para benefício dos 
empregados da entidade, ou de qualquer entidade que seja uma parte rela-
cionada dessa entidade. (CPC 5). Como foi conduzido em nossa auditoria: 
As partes relacionadas foram testadas, atentando-se as condições expres-
sas no contrato onde foram acordados valores, prazos e taxa de juros, além 
da classificação contábil. Consideramos que os critérios e premissas ado-
tados pela Administração para o reconhecimento das partes relacionadas 
existentes são razoáveis em todos os aspectos relevantes no contexto das 
demonstrações financeiras. • Reconhecimento de Receita, Custos sobre 
serviços prestados e despesas correlacionadas: O reconhecimento da 
receita deve ocorrer quando for provável que benefícios econômicos futuros 
fluirão para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente men-
surados; e deve ser mensurada pelo valor justo da retribuição recebida ou 
a receber. Os custos e despesas correspondentes à mesma transação são 
reconhecidas simultaneamente. (CPC 30). Como foi conduzido em nossa 
auditoria: Avaliamos as premissas adotadas pela Companhia, levando-se 
em consideração as normas contábeis e atentando ao reconhecimento da 
receita proporcionalmente ao serviço prestado/executado. Os custos e des-
pesas foram testados, atentando-se à competência da emissão do docu-
mento comprobatório, valor, classificação contábil e existência, além da cor-
relação com o serviço prestado. Consideramos que os critérios e premissas 
adotados pela Administração para o reconhecimento da receita, custos e 
despesas correspondentes são razoáveis em todos os aspectos relevantes 
no contexto das demonstrações financeiras.
Outros assuntos – Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: As demonstrações contábeis do Cavo Serviços e Saneamento 
S.A. referentes ao exercício findo em 31/12/2015, antes dos ajustes e reclas-
sificações comentados na Nota Explicativa 2.23, foram por nós examina-
das, cujo parecer, continha ressalvas quanto aos assuntos apresentados na 
seção “Base para opinião”. As demonstrações contábeis da Cavo Serviços 
e Saneamento S.A. referentes ao exercício findo em 31/12/2014, antes dos 
ajustes e reclassificações comentados na Nota Explicativa 2.23, não foram 
auditadas. Como parte de nosso exame das demonstrações contábeis de 
2016, examinamos também os ajustes e reclassificações descritos na Nota 
Explicativa 2.23 que foram efetuados para alterar as demonstrações con-
tábeis do exercício findo em 31/12/2016 e balanço patrimonial do exercício 
findo em 31/12/2015. Concluímos que tais ajustes e reclassificações são 
apropriados e foram corretamente efetuados.
Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião, chamamos atenção para o seguinte 
assunto: Operação Lava-Jato: A Companhia foi citada em depoimento 
através de “delação premiada” e, por esse motivo, a Administração realizou 
nos anos de 2016 e 2015 investigações conduzidas por especialistas inde-
pendentes com o objetivo de identificar eventuais irregularidades ligadas a 
essas denúncias advindas da “Operação Lava Jato”, sendo que os proce-
dimentos efetuados e resultados estão descritos na Nota Explicativa nº 1.4 
dessas demonstrações financeiras.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações finan-
ceiras: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria reali-
zada 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 relevantes nas demonstrações financeiras, 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 proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluí-
mos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras individuais ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financei-
ras 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 signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos identificados durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também aos responsáveis pela administração declaração de que cumpri-
mos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis 
de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos e 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos 
na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que a lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinamos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de 
tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 25 de abril de 2017.
Luciana Toniolo Meira – CRC 1SP 254.829/O-8

BeAudit Auditores Independentes Ltda.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
       Atribuível aos acionistas da
          Companhia Reserva de lucros
    Capital Capital Social Reserva Reserva Reserva Reserva  Total da
      Social    a Integralizar    de capital    Legal    especial    de Lucros    AFAC    controladora
Em 31 de dezembro de 2014 450.865 (9.897) 90.000 3.848 – 115.914 – 650.730
Ajustes anos anteriores – – – – – 18.432 – 18.432
Lucro líquido do exercício – – – – – 17.866 – 17.866
Reserva Legal – – – 893 – (893) – –
Dividendos obrigatórios e não pagos – – – – 4.243 (4.243) – –
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – – 41.675 41.675
Em 31 de dezembro de 2015 450.865 (9.897) 90.000 4.741 4.243 147.076 41.675 728.703
Aumento de capital social 150.407 – – – – – – 150.407
Integralização de capital 41.675 9.897 – – – – (41.675) 9.897
Resgate de ações – – – – – (173) – (173)
Ajustes exercicios anteriores – – – – – 6.545 – 6.545
Lucro do Exercicio – – – – – 88.423 – 88.423
Reserva legal – – – 4.421 – (4.421) – –
Dividendos obrigatórios e não pagos – – – – 21.001 (21.001) – –
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – – 113.295 113.295
Em 31 de dezembro de 2016 642.947 – 90.000 9.162 25.244 216.449 113.295 1.097.097

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo    2016     2015
     (Reapre-
     sentado)
Ativo circulante 337.977 273.944
 Caixa e equivalentes de caixa 21.213 12.717
 Contas a receber de clientes 219.095 205.421
 Estoques 4.873 4.811
 Impostos a recuperar 34.175 25.483
 Adiantamentos a fornecedores 456 251
 Despesas do exercício seguinte 4.587 4.001
 Demais contas a receber 53.578 21.260

Ativo não circulante 1.206.415 852.435
 Mútuos com partes relacionadas 485.719 458.455
 Contas a receber de clientes 5.702 4.818
 Impostos a recuperar – 2.192
 Impostos diferidos 155.316 26.878
 Demais contas a receber 3.638 4.089
 Investimentos 527.991 326.002
 Imobilizado 27.546 29.646
 Intangível 503 355

Total do ativo 1.544.392 1.126.379

Passivo    2016     2015
     (Reapre-
     sentado)
Passivo circulante 206.797 164.606
 Empréstimos e financiamentos 379 3.302
 Fornecedores 26.183 20.586
 Obrigações trabalhistas 52.917 43.742
 Obrigações tributárias 111.245 96.024
 Adiantamentos de clientes 280 411
 Demais contas a pagar 15.793 541
Passivo não circulante 240.498 233.070
 Empréstimos e financiamentos – 375
 Débito com partes relacionadas 23.073 62.594
 Provisão para demandas judiciais 66.975 46.480
 Obrigações tributárias 123.223 92.761
 Impostos diferidos 10.561 12.822
 Demais contas a pagar 16.666 18.038
Patrimônio Líquido 1.097.097 728.703
 Capital social 642.947 450.865
 Capital social à integralizar – (9.897)
 Reserva de Capital 90.000 90.000
 Reserva de lucros 250.855 156.060
 Adiantamento para futuro aumento de capital 113.295 41.675
Total do passivo e patrimônio líquido 1.544.392 1.126.379

Entre as principais queixas de 
dor lombar, que acometem mais 
de 90% da população mundial, 
a mais prevalente e que causa 
mais procura médica, bem 
como falta ao trabalho, é a dor 
causada pela hérnia de disco. 
Caracterizada por dor de média 
a intensa, quando em estágios 
mais avançados, gera grande 
incapacidade para a realização 
de atividades comuns, como 
levantar, sentar e andar.

Visando gerar mais conhe-
cimento para a população se 
prevenir e tratar adequada-
mente a hérnia de disco, o 
neurocirurgião pela Unifesp, 
o Dr. Alexandre Elias, separou 
05 informações importantes a 
saber:
 1. O que é a hérnia de 

disco – é uma doença que 
ocorre pelo desgaste ou 
trauma dos discos verte-
brais lombares ou cervicais, 
que acabam por apertar as 
raízes nervosas que passam 
próximas a eles, gerando 
um processo infl amatório 
doloroso e muitas vezes 
incapacitante. A dor inicia 
na região lombar, passando 
pelas nádegas, chegando 
até a parte mais baixa de 
uma ou das duas pernas.   
Outros sintomas da hérnia 
de disco são: formigamen-
to, dormência e fraqueza 
de pernas e dedos.

 2. Dor do nervo ciático e 

hérnia de disco são a 

mesma coisa? Embora 
seja comumente relatada 
como uma doença, a dor 
ciática é na verdade é 
um sintoma da hérnia de 
disco, que acomete cerca 
de 2 milhões de brasilei-
ros a cada ano. Dentre as 

causas mais comuns para 
o seu surgimento, estão: 
atividades físicas pesadas, 
posturas erradas, tumores 
e fraturas na coluna.

 3. Em que idade a doença 

é mais comum? Ela é mais 
frequente em pessoas entre 
30 e 50 anos, embora possa 
surgir antes ou depois desta 
faixa etária, seja por fatores 
genéticos, exercícios inten-
sos e mal direcionados ou 
qualquer outra atividade 
que sobrecarregue e des-
gaste os discos vertebrais.

 4. Como é feito o diag-

nóstico da doença? O 
diagnóstico inicial da 
hérnia de disco é clínico 
e só pode ser feito pelo 
médico especialista, que 
examinará o paciente, 
analisará suas queixas, 
podendo solicitar exames 
de imagem para a confir-
mação da doença.

 5. Como é o tratamento da 

hérnia de disco? Mais de 
90% dos quadros são bem 
controlados com medica-
mentos (anti-infl amatórios, 
analgésicos e relaxantes 
musculares), atividades 
de correção postural, fi -
sioterapia e infi ltrações. 
Para os quadros críticos e 
resistentes aos tratamentos 
conservadores, é indicada 
cirurgia minimamente inva-
siva ou convencional para 
recomposição dos discos 
vertebrais, com cerca de 
95% de resposta positiva.

Fonte: Dr. Alexandre Elias, 
chefe do setor de cirurgia da 
coluna vertebral no Departa-
mento de Neurocirurgia da 
Unifesp (www.alexandreelias.
com.br).

Hérnia de disco: 5 coisas 
que você precisa saber


