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CARTA CONFORTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
Aos 
Administradores e Acionistas 
Venture Capital Participações e Investimentos S.A. 
São Paulo – SP 
 
 
1. Confirmamos que estão em curso os exames de auditoria das demonstrações 

financeiras da Venture Capital Participações e Investimentos S.A. 
(“Companhia”), dos trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro 
de 2020, bem como do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

 
2. Nossos exames encontram-se avançados, faltando, para cumprirmos com as 

normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas, consoante disposições legais 
e regulamentares, a formalização de certos procedimentos obrigatórios para que as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia estejam  de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo “International Accounting 
Standards Board - IASB”, aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no 
Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 
3. De acordo com as normas de auditoria vigentes, o auditor somente está em 

condições de emitir seu relatório sobre demonstrações financeiras a partir do 
momento da finalização de seus trabalhos. Depreende-se, portanto, que não 
emitimos, ainda, nossa opinião profissional sobre as demonstrações submetidas 
aos nossos exames, entretanto, de acordo com o estágio atual dos trabalhos, nosso 
relatório não conterá ressalvas, caso não tenhamos objeções decorrentes do 
cumprimento dos aspectos relacionados no parágrafo 3. 
 

4. A presente carta conforto é emitida por solicitação da Administração da Venture 
Capital Participações e Investimentos S.A. para apresentação aos seus 
acionistas. 

 
 
São Paulo, 9 de junho de 2021. 
 
 
Crowe Macro Auditores Independentes 
CRC 2SP033508/O-1 

 
Fábio Debiaze Pino 
Contador- CRC1SP 251154/O-9 


