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VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ 24.241.659/0001-06 
 
Relatório da administração 2017 
 
Senhores Acionistas, 
 
A diretoria da VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
(Companhia), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresenta a 
V.Sas., o relatório da administração, as demonstrações financeiras, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das notas 
explicativas e do Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
financeiras. 
   
Descrição dos negócios 
 
A Companhia, fundada em 2016, tem como foco o investimento direto em projetos 
hoteleiros de alto padrão, com a marca HARD ROCK HOTEL, com controles em todos 
os processos desde o desenvolvimento do projeto, comercialização, gestão de 
recebíveis e operação. 
 
Investimentos 
 
A Companhia conta hoje com três projetos em andamento, dois com as obras em fase 
adiantada, O Hard Rock Hotel Fortaleza - Ceará e o Hard Rock Hotel Ilha do Sol - 
Paraná, e, o Hard Rock Hotel Caldas Novas - Goiás, que está em fase inicial. 
 
O Hard Rock Hotel Fortaleza - Ceará 
 
Localizado na Praia de Lagoinha, próximo da cidade de Fortaleza – CE, a propriedade 
oferece vista panorâmica do Oceano Atlântico, com praia de águas cristalinas e 
calmas com quase um quilômetro de areia intocada. O empreendimento conta com um 
hotel de 220 quartos, 43 casas, 132 apartamentos, 3 restaurantes, 2 piscinas, 1.322 
m² de espaço para reuniões, 1.585 m² de espaço para eventos, pista de pouso, etc., 
tudo com padrão da mais alta qualidade. A obra está com 65% da Estrutura, 42% da 
Alvenaria e 22% da Infraestrutura, concluídas. Com previsão de conclusão para 2020, 
o empreendimento tem um potencial estimado de Valor Geral de Vendas (VGV) de 
R$772 milhões. 
 
O Hard Rock Hotel Ilha do Sol - Paraná 
 
Situado em uma ilha fluvial na Represa de Capivara, próximo da cidade de Londrina – 
PR, a propriedade oferece uma vista deslumbrante sobre a água circundante com uma 
ampla praia. O empreendimento conta com um hotel de 228 unidades hoteleiras, entre 
apartamentos simples e duplos, chalés simples e duplos, bangalôs, mais 4 suítes 
presidenciais, 3 restaurantes, 3 piscinas, 1.278 m² de espaço para reuniões, 1.585 m² 
de espaço para eventos, spa, quadras esportivas, wakeboard, esqui aquático, vela, 
águas termais, etc., tudo com padrão da mais alta qualidade. A obra está com 83% da 
Estrutura, 60% da Alvenaria e 75% da Infraestrutura, concluídas. Com previsão de 
conclusão para 2020, O empreendimento tem um potencial estimado de Valor Geral 
de Vendas (VGV) de R$218 milhões. 
 
 
 
 



O Hard Rock Hotel Caldas Novas - Goiás 
 
Localizado na maior região hidrotermal do mundo, o projeto Hard Rock Hotel Caldas 
Novas, é de 355 quartos de luxo, com serviços para visitantes e hóspedes de todas as 
idades, e conta com quatro piscinas termais com um bar aquático, uma área infantil 
dedicada, três restaurantes especiais, um heliponto, aproximadamente 10.500 m² de 
espaço para reuniões, centro de eventos, etc. Com previsão de conclusão para 2022, 
o empreendimento tem um potencial estimado de Valor Geral de Vendas (VGV) de 
R$381 milhões. 
 
Captação de recursos 
 
Para viabilizar esses empreendimentos, a Companhia realizou, em 18 de agosto de 
2017, a sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
duas séries, com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição 
pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009. 
 
Ambiente econômico 
 
Segundo o Relatório de Inflação do Banco Central do Brasil, volume 19, nº 4, a 
projeção para o crescimento do PIB em 2018 foi revisada de 2,2% para 2,6%, em linha 
com a retomada gradual da atividade econômica ao longo do ano e com as 
perspectivas de sua continuidade nos próximos trimestres. 
 
A Companhia adota o formato comercial de venda de cotas fracionadas dos 
empreendimentos hoteleiros e futuramente da exploração dos hotéis. Desta forma 
tanto o processo de venda de férias compartilhadas, quanto o faturamento dos hotéis 
são influenciados pelo desempenho da economia. Estudos recentes demostram que o 
setor hoteleiro como um todo é afetado diretamente pelo desempenho do PIB, onde a 
sua variação positiva ou negativa impacta em um percentual que corresponde 
aproximadamente o dobro do realizado. Portanto estima-se que o cenário de 
crescimento de 2,6% para o PIB de 2018 irá impactar no setor hoteleiro um aumento 
de 5% nas suas bases de faturamento e na velocidade de venda.  
 
Relacionamento com o auditor independente 
 
Em atendimento à Instrução CVM 381/2003, a Companhia declara que, no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, não foram contratados com o auditor 
independente Paulo de Tarso Borges Ramos e/ou suas partes relacionadas, serviços 
profissionais que não sejam de auditoria externa. A política da Companhia na 
contratação de serviços de auditoria independente assegura que não haja conflito de 
interesses, perda de independência ou objetividade. 

xxx 

Enfim, a diretoria da VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
Coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas, para esclarecimentos que se 
julgarem convenientes. 
 
Alfredo Chaves, ES, 23 de fevereiro de 2018. 
 
Fábio Sampaio Neri  
Diretor Presidente  
Diretor de Relações com Investidores  
 
Hugo Fernando Iwaki Oliveira  
Diretor Administrativo-Financeiro 



 
 
 

 
Quadro I 
 
 
 
 
VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
 
Balanço patrimonial  
Em 31 de dezembro  
Em reais  

Ativo      Passivo e Patrimônio líquido    
  Nota 2017  2016    Nota 2017  2016 

Circulante      Circulante     
 Caixa e equivalentes de caixa 4 5.593.386  50   Credores por financiamentos 6 13.535.207   

 Imóveis a comercializar 5 98.389.831     Contas a pagar aos fornecedores 3.5 4.580   

 Tributos a recuperar 3.3 11.411     Obrigações tributárias 7 190.830   

 Outros ativos circulantes 3.8 44.894       13.730.617  - 

   104.039.522  50        

             

       Não circulante     

        Credores por financiamentos 6 58.466.667   

        Debêntures não conversíveis 3.6 31.875.001   

          90.341.668  - 

       Total do Passivo  104.072.285  - 

             

             

       Patrimônio líquido     

        Capital social 3.7 500  50 

        Prejuízos acumulados  (33.263)   

          (32.763)  50 

Total do Ativo  104.039.522  50  
Total do Passivo e  
Patrimônio líquido  104.039.522  50 

 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro II 
 
 
 
VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
 
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais 
 

 Nota  2017  2016 

 Despesas administrativas e gerais 8  (170.603)   

Resultado antes das receitas e despesas financeiras      

 Receitas financeiras 9  172.377   
 Despesas financeiras 9  (35.037)   

Resultado líquido do período   (33.263)  - 

Resultado por ação do capital integralizado (Em reais) 
Quantidade de ações ON: Em 2017: 500, e, em 2016: 50 
Lucro básico e diluído por ação   (66,53)  - 

 
 
 
 
 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Quadro III 
 
 
 
 
 
VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais  

 2017  2016 

Resultado líquido do período (33.263)  - 

 Outros resultados abrangentes -  - 

Resultado abrangente do período (33.263)  - 
 
 

 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Quadro IV 
 
 
 
 
 
VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em reais 
 

   Lucros ou  Patrimônio 
 Capital  Prejuízos  líquido 
 social  acumulados  total 

Saldos em 23 de fevereiro de 2016 50  -  50 

 Resultado líquido do período   -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 50  -  50 

 Integralização de capital 450    450 
 Resultado líquido do período   (33.263)  (33.263) 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 500  (33.263)  (32.763) 
 
 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Quadro V 
 
 

 
 

VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
 
Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais  

 2017  2016 

Fluxo de caixa das operações:    

 Resultado líquido do período (33.263)   
 Redução (aumento) nos ativos:    
  Imóveis a comercializar  (98.389.831)   
  Tributos a recuperar (11.411)   
  Outros ativos circulantes (44.894)   
 Aumento (redução) nos passivos:    
  Contas a pagar aos fornecedores 4.580   
  Obrigações tributárias 190.830   

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais (98.283.989)  - 

Fluxo de caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos:    
  Credores por financiamentos 72.001.874   
  Debêntures não conversíveis 31.875.001   
  Integralização de capital social 450  50 

Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos 103.877.325  50 

Variação líquida de caixa 5.593.336  50 

Demonstração da variação líquida de caixa:    
  Caixa e equivalentes de caixa iniciais (Nota 4) 50  - 
  Caixa e equivalentes de caixa finais (Nota 4) 5.593.386  50 

Variação líquida de caixa 5.593.336  50 
 
 
 
 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Quadro VI 
 
 
 
 
VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
 
Demonstração do valor adicionado  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Em reais  

 2017  2016 

Insumos adquiridos de terceiros    

 Correios, cartórios, serviços de terceiros e outros (102.074)   

Valor adicionado bruto (102.074)  - 

Valor adicionado recebido de terceiros    

 Receitas financeiras 172.377   

Valor adicionado total a distribuir 70.303  - 

Distribuição do valor adicionado:    

 Impostos, taxas e contribuições 68.529   
 Remuneração de capitais de terceiros 35.037   
 Resultado líquido do exercício atribuído aos acionistas (33.263)   

Valor adicionado distribuído 70.303  - 
 
  
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em reais, exceto quando de outra forma indicado 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1    Contexto operacional 

A VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (Companhia), 
é uma Companhia fechada, com sede no município de Alfredo Chaves, ES, na 
Rua Moacyr Saudino, nº 271, box 39, Centro, CEP 29240-000, teve os seus atos 
constitutivos confirmados pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e pela 
Receita Federal em 23 de fevereiro de 2016. 

A Companhia tem como objeto social: “(i) atividade de holding de instituições não 
financeiras; (ii) administração e exploração comercial de hotéis, incluindo a 
construção, implementação e gestão dos respectivos empreendimentos; 
(iii) administração e exploração comercial de empreendimentos residenciais com 
serviço, incluindo a construção, implementação e gestão dos respectivos 
empreendimentos; (iv) exploração comercial de concessões de hotéis em 
aeroportos, incluindo a construção, implementação e gestão dos respectivos 
empreendimentos; e (v) construção de edifícios”. 

A Companhia tem como foco o investimento direto em projetos hoteleiros de alto 
padrão, com a marca HARD ROCK HOTEL, com controles em todos os processos 
desde o desenvolvimento do projeto, comercialização, gestão de recebíveis e 
operação. A Companhia conta hoje com três projetos em andamento, dois com as 
obras em fase adiantada, O Hard Rock Hotel Fortaleza - Ceará e o Hard Rock 
Hotel Ilha do Sol - Paraná, e, o Hard Rock Hotel Caldas Novas - Goiás, que está 
em fase inicial. 

Para viabilizar esses empreendimentos, a Companhia realizou, em 18 de agosto 
de 2017, a sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, em duas séries, com garantia real e com garantia adicional fidejussória, 
para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 476 de 16 de janeiro de 
2009. 

 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 
  

2.1 Declaração de conformidade e base de apresentação 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, bem como os Pronunciamentos, as Orientações e 
as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
que foram aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), considerando o custo histórico como 
base de valor, ajustadas ao valor justo quando necessário. 

 
2.2 Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Companhia. 
 
 
 
 
 



VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em reais, exceto quando de outra forma indicado 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.3  Aprovação das demonstrações financeiras 

Os eventos subsequentes foram avaliados até 23 de fevereiro de 2018, data em 
que as demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração. 

 
 
3   Resumo das principais práticas e estimativas contábeis 

As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas informações 
contábeis intermediárias estão descritas abaixo. Essas políticas vêm sendo 
aplicadas de modo consistente, salvo disposição em contrário. 
 

3.1    Caixa e equivalentes de caixa 

Provenientes dos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e aplicações 
financeiras de curto prazo, cujos vencimentos originais são inferiores há três 
meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As 
aplicações financeiras são registradas ao custo atualizado com os rendimentos 
obtidos até a data de fechamento do balanço. Os rendimentos das aplicações 
financeiras são registrados na rubrica "receitas financeiras" da demonstração do 
resultado do exercício. 
 

3.2   Imóveis a comercializar  

Registram-se nessa conta, as unidades em construção ou quando concluídas e 
ainda não vendidas, demonstrados pelo valor do custo incorrido, os quais não 
excedem o valor de mercado. O custo incorrido da construção compreende 
materiais, mão de obra própria ou contratada de terceiros, terrenos, custos de 
aquisição e despesas de escrituração e de legalização do empreendimento, 
encargos financeiros aplicados ao empreendimento incorridos durante a fase de 
construção, e outros custos relacionados à construção e ao empreendimento.  

O valor de R$98.389.831, refere-se aos custos aplicados aos empreendimentos 
incorridos até 31 de dezembro de 2017, conforme nota explicativa 5. 
 

3.3    Tributos a recuperar 

Referem-se ao imposto de renda sobre aplicações financeiras. São créditos que 
constituem moeda de pagamento de tributos e que, se não houver débitos com o 
qual compensar, pode gerar solicitação de restituição em dinheiro. 

 
3.4    Credores por financiamentos 

Referem-se a financiamentos feitos diretamente com os promitentes vendedores 
dos empreendimentos adquiridos pela Companhia, com prazos de até 60 meses, 
com garantias reais, atualizados pelo Índice Geral de Preços ao Mercado – 
IGPM/FGV, para a implantação dos projetos hoteleiros de alto padrão, com a 
marca HARD ROCK HOTEL, conforme nota explicativa 6. 
 
 
 
 



VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em reais, exceto quando de outra forma indicado 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3.5    Contas a pagar aos fornecedores 

As contas a pagar a fornecedores referem-se às obrigações a pagar por bens e 
serviços em geral adquiridos no decorrer do exercício.  

Normalmente as contas a pagar a fornecedores são reconhecidas pelo valor da 
fatura correspondente, líquidas dos valores já pagos. 
 

3.6    Debêntures não conversíveis 

O saldo de R$31.875.001, refere-se ao valor atualizado em 31.12.2017, das 
debêntures, subscritas e integralizadas, nos termos da escritura particular da 
primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas 
séries, com garantia real e garantia adicional fidejussória, para distribuição 
pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 
476/09, arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 
31.8.2017, com as seguintes características: 

Série  Quantidade  

Valor 
nominal 
unitário  Prazo  

Data de 
emissão  

Data de 
vencimento 

Primeira  50.000  R$1.000,00  5 anos  18.8.2017  18.8.2022 

Segunda  50.000  R$1.000,00  5 anos  18.8.2017  18.8.2022 

 
   Atualização do valor nominal unitário, e, Remuneração: 

   . 1ª série: Atualização: IPCA/IBGE - a partir da data da emissão. 
   Remuneração: 10% a.a. 

   . 2ª série: Atualização: IPCA/IBGE - a partir da primeira integralização. 
   Remuneração: 10% a.a. 

 
3.7    Capital social 

O capital social em 30 de setembro de 2017 é de R$500, representado por 500 
ações nominativas, da espécie ordinária, e sem valor nominal. 

A Companhia poderá emitir títulos múltiplos representativos das ações, correndo 
por conta dos solicitantes os custos respectivos, sendo as ações ou títulos 
múltiplos que as representem assinados por dois diretores. 

As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária 
conferirá a seu titular direito a um voto nas Assembleias Gerais de Acionistas da 
Companhia. 

 
3.8    Outros ativos e passivos 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo 
ou valor, puder ser mensurado de forma segura. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a entidade tem uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses, e classificados 
como não circulantes caso contrário. 

 



VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em reais, exceto quando de outra forma indicado 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3.9    Partes relacionadas 

Os membros do Conselho de administração e da Diretoria renunciaram, para o 
exercício em curso, à remuneração em favor da Companhia.  

 
3.10  Instrumentos financeiros 

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio de resultado; debêntures; empréstimos e 
recebíveis; e mantidos até o vencimento. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros são adquiridos. A administração determina a 
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
 

3.11  Mensuração do valor recuperável de ativos 

A administração da Companhia efetuou verificação da necessidade de 
reconhecimento contábil de alguma perda por desvalorização dos seus ativos e 
concluiu que não houve necessidade de tal reconhecimento, para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017. 

 
3.12  Ajuste a valor presente 

A administração da Companhia avaliou a necessidade de se fazer ajustes a valor 
presente nos seus ativos e passivos e concluiu que não houve fatos que 
justificassem tal reconhecimento, para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2017. 

 
3.13  Passivos contingentes 

A assessoria jurídica da Companhia informou que não havia litígios de qualquer 
natureza, a favor ou contra, bem como qualquer outro fato que possa ser 
considerado como contingência contra a Venture Capital, em 31 de dezembro de 
2017. 

 
3.14  Cobertura de seguros 

Os seguros são contratados pelas construtoras antes do início das obras e são 
proporcionais aos riscos envolvidos. A administração da Companhia avalia se os 
seguros contratados são suficientes para cobrir possíveis riscos de 
responsabilidades e sinistros com seus ativos. 

 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 2017  2016 

 Numerários   50 
 Depósitos bancários a vista 1.380.824   
 Aplicações de liquidez imediata 4.212.562   

  5.593.386  50 

As aplicações de liquidez imediata compreendem a investimentos em Certificado 
de Depósito Bancário (CDB), indexados a 99,50% da taxa do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI ou DI), com risco insignificante de alteração de 
valor. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em reais, exceto quando de outra forma indicado 
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5 Imóveis a comercializar 2017  2016 

 Hard Rock Hotel Fortaleza 91.506.079   
 Hard Rock Hotel Ilha do Sol – Paraná 6.883.752   

  98.389.831  - 

 
 
 
 
 

6 Credores por financiamentos 2017  2016 

 Circulante:    
 Aquisição de imobilizado (Hard Rock Hotel Fortaleza) 12.600.000   
 Assessorias, intervenientes, comissões 935.207   

  13.535.207  - 
 Não circulante:    
 Credores por financiamentos:    
 Aquisição de imobilizado (Hard Rock Hotel Fortaleza) 51.400.000   
 Assessores, intervenientes, comissões 7.066.667   

  58.466.667  - 

  72.001.874  - 

 
 
 
 
 

7 Obrigações tributárias  2017  2016 

 INSS 52.659   
 ISS 13.600   
 IRRF 28.631   
 PIS/COFINS 95.940   

  190.830  - 

 
 
 
 
 
8 Despesas administrativas e gerais 2017  2016 

 Serviços prestados por terceiros (83.897)   
 Despesas Gerais (18.177)   
 Despesas tributárias (68.529)   

  (170.603)  - 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em reais, exceto quando de outra forma indicado 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9 Resultado financeiro 2017  2016 

 Receitas financeiras:    

 Rendimentos sobre aplicações financeiras 169.181   
 Descontos obtidos 3.196   

  172.377  - 

     
 Despesas financeiras:    

 Despesas bancárias (7.436)   
 IOF (27.601)   

  (35.037)  - 

 Resultado financeiro líquido 137.340  - 
 

 

10 Indicadores de avaliação de desempenho 2017 

 Índices econômicos:  
 Índice de Liquidez Geral 1,00 
 Índice de Liquidez Corrente 7,58 
 Grau de Endividamento ou Solvência 1,00 
 Endividamento Curto Prazo (419,09) 
 Endividamento Geral (3.176,52) 
 Índice de Solvência Geral 1,00 
 
11    Termo de responsabilidade 

A Companhia assume plena responsabilidade pela fidedignidade da presente 
demonstração contábil, inclusive a formalização da escrituração dos livros 
digitais em conformidade com a legislação vigente. 

 
12    Conselho de Administração 

Mandato: triênio 2017/2020  

Fábio Sampaio Neri 
Samuel dias Sicchierolli Junior 
Roseilto Alves de Oliveira  
 

13    Diretoria 

Mandato: triênio 2017/2020  

Fábio Sampaio Neri  
Diretor Presidente 
Diretor de Relações com Investidores 

Hugo Fernando Iwaki Oliveira  
Diretor Administrativo-Financeiro. 
 

14    Contabilidade 

Marcelo Murta Pinheiro 
CRC ES 009714/O  

xxx 



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
 
Ao Conselho de Administração e Acionistas da 
VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
Alfredo Chaves, ES 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES 
E INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. 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 de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Principais assuntos de auditoria 
 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, 
foram os mais significativos 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 demonstrações financeiras e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
 
Financiamento de imóveis 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa 3.4 – Credores por financiamentos, a 
aquisição dos imóveis para a implantação dos projetos hoteleiros, que compõem a 
maior parte do saldo da conta Imóveis a comercializar (conforme NE 3.3), é feita 
através de financiamentos diretos com os promitentes vendedores dos 
empreendimentos, com prazos de até 60 meses. Para fazer frente aos pagamentos 
iniciais desses financiamentos e ao desenvolvimento das obras civis, a Companhia 
vem captando recursos através da emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, conforme NE 3.6. 
 
Devido à relevância, o vulto, a complexidade dos empreendimentos, e, a 
procedimentos utilizados pela Companhia que envolvem estimativas por parte da 
Administração, que podem ou não se concretizar, como por exemplo os cálculos dos 
Valores Gerais de Vendas (VGV) dos empreendimentos, consideramos este tema um 
assunto significativo para a auditoria. 



 
Como o assunto foi tratado na auditoria 
 
Verificamos os processos de compra dos imóveis e de emissão das debêntures e 
analisamos os documentos e controles implementados pela Companhia, 
principalmente nas áreas administrativa, financeira e contábil, tais como: contratos de 
financiamentos de compra e venda dos imóveis, escritura registrada no Cartório de 
registro de imóveis em nome da Companhia, Assembleia Geral Extraordinária que 
aprovou a emissão da emissão das debêntures, escritura particular de emissão de 
debêntures nos termos da Instrução CVM nº 476/09, planilhas de atualizações 
monetárias, plano de negócios, relatórios de evolução das obras, e, efetuamos 
procedimentos específicos de auditoria, tais como: leitura de contratos, assembleias, 
escrituras e conferência dos cálculos dos mapas de atualizações monetárias, e, 
confronto dos saldos dos controles e documentos com os saldos apresentados nas 
demonstrações financeiras; confronto dos planos de negócios dos empreendimentos 
com os relatórios de evolução das obras, fotografias, vídeos, e, conversas com os 
administradores e engenheiros da obra indagando sobre a razoabilidade das 
estimativas de prazos de conclusão das obras e da estimativa dos Valores Gerais de 
Vendas (VGV) dos empreendimentos; e, avaliação da adequação das divulgações 
realizadas nas demonstrações financeiras. 
 
Com base nas evidências obtidas nos procedimentos de auditoria acima aplicados, 
consideramos que os saldos apresentados em Imóveis a comercializar, Credores por 
financiamentos e de Debêntures não conversíveis são adequados, bem como as 
respectivas divulgações em notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017. 
 
Outros assuntos 
 
Demonstração do Valor Adicionado 
 
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia 
e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações 
estão conciliadas com as demonstrações financeiras 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, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, 
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 
 
Auditoria de Valores correspondentes  
 
O exame das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016, foi de responsabilidade de outros auditores que 
expressaram uma opinião sem ressalva em 18 de agosto de 2017. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor 
 
A administração da companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.  



 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.  
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 
 
A administração 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 demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 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 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 perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
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 
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 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 
Companhia. 

• 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 concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação 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 demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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 identificamos durante nossos trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas.  
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, 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. Descrevemos esses assuntos 
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos 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. 
 
Vitória, 23 de fevereiro de 2018. 
 
 
Paulo de Tarso Borges Ramos 
Contador CRC RJ 50.191/O T ES 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Declaração dos diretores sobre as Demonstrações financeiras e sobre o 
Relatório do auditor independente 
    
 
 
Os diretores da Venture Capital Participações e Investimentos S.A. (Companhia), 
Companhia Fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 24.241.659/0001-06, com sede no 
município de Alfredo Chaves, ES, na Rua Moacyr Saudino, nº 271, box 39, Centro, 
CEP 29240-000, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 25, incisos V e 
VI, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que: 
 
(i) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório do auditor 
independentes, Paulo de Tarso Borges Ramos, relativamente às Demonstrações 
financeiras da Companhia, do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e, 
 
(ii) reviram, discutiram e concordam com demonstrações financeiras da Companhia, 
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 
 
Alfredo Chaves, ES, 23 de fevereiro de 2018. 
 
Fábio Sampaio Neri  
Diretor Presidente  
Diretor de Relações com Investidores  
 
Hugo Fernando Iwaki Oliveira  
Diretor Administrativo-Financeiro 
 


