As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da
Companhia; das Instituições Participantes da Oferta; das entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e da CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE: 35300566521
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º e 11º andares
CEP 04542-000, São Paulo – SP – Brasil
55.555.556 Ações Ordinárias
Código ISIN: BRTRADACNOR3
Código de negociação das Ações na B3: “TRAD3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa,
a qual é meramente indicativa.
A TC Traders Club S.A. (“Companhia”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”, “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”) e Banco Modal S.A. (“Banco Modal” e, em conjunto com o
Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 55.555.556 novas Ações a serem emitidas pela Companhia (“Ações da Oferta Base”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE,
de 1 de março de 2021 ("Ofício-Circular CVM/SRE"), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente vigente, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Código ANBIMA”) e o Regulamento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente), bem como demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas
instituições consorciadas autorizadas a operar no segmento especial de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, e convidadas a participar da Oferta por meio da
adesão à carta convite a ser disponibilizada pelo Coordenador Líder para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto)
(“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC (“Agente de Colocação Internacional”), em conformidade com o “Placement Facilitation
Agreement”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos
(“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos
termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados
não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), no âmbito do Securities Act, e observada a
legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962 (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN
4.373”) e da Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelos registros concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e o Agente de Colocação
Internacional não realizaram e nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos, na SEC e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da TC Traders Club S.A.”
(“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 11.111.111 novas ações
ordinárias de emissão da Companhia, destinadas exclusivamente a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 8.333.333 novas ações
ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da TC Traders Club S.A.”, a ser celebrado entre a
Companhia, os Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Colocação”), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços relacionados à atividade de
estabilização de preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, mas não a obrigação, por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de
Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, conforme notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum
acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme abaixo definido).
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente, considerados e processados, observadas as condições
de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá
desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto), a ser realizado no Brasil,
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelo Agente de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”), e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto) é justificável na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido de acordo com a realização
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais que aderirem à
Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ........................................................................................................
Total da Oferta ........................................................................................................
(1)

(2)
(3)
(4)

Comissões (R$)(2)(4)

10,13
562.777.782,28

0,51
28.138.889,11

Recursos Líquidos (R$)(3)(4)
9,62
534.638.893,17

Com base no Preço por Ação de R$10,13, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas, tributos e outras retenções da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 51 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, sua adesão e admissão ao Novo Mercado e a realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto
em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram
aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de maio de 2021, cuja ata foi registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 6 de junho de 2021 sob o nº
267.829/21-8 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no Jornal “Gazeta de S. Paulo” em 15 de junho de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada
entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no Jornal “Gazeta de S. Paulo” na data de
disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no Dia Útil seguinte.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM no Brasil, a ser realizado em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta
ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas, a partir de 13 de julho de 2021, para subscrição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA
EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 19 de maio de 2021.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição das Ações. Ao decidir subscrever e integralizar as Ações, os potenciais investidores
deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAREM A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES
“SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 22 e 83,
RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 496, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder
A data deste Prospecto Preliminar é 6 de julho de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “TC” ou “nós” se referem, a menos que o contexto
determine de forma diversa, a TC Traders Club S.A., suas subsidiárias e filiais na data deste
Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto,
conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto.
Acionistas Controladores

Israel Calebe Massa, Omar Ajame Zanatto Miranda, Pedro
Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, StartUps BR Holding
Ltda., Rafael Ferri, Guillermo Andres Parra Bernal, Pedro
Medeiros Machado, Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, Pedro
Mariano da Rocha Santos e Javier Alejandro Ramacciotti.

Acordo de Acionistas

Acordo de Acionistas celebrado entre Israel Calebe Massa,
Omar Ajame Zanatto Miranda, Pedro Geraldo Bernardo de
Albuquerque Filho, StartUps BR Holding Ltda. (“StartUps BR”),
Guillermo Andres Parra Bernal, Javier Alejandro Ramacciotti e
a Companhia e Rafael Ferri, na qualidade de interveniente
anuente em 19 de maio de 2021, conforme aditado em 06 de
julho de 2021.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária da
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia, considerados em conjunto.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditor Independente

A Grant Thornton Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco Modal

Banco Modal S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual ou Coordenador
Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a
atuar na composição de conflitos que possam surgir nos
segmentos especiais de listagem da B3.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.
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CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas
de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de
Valores Mobiliários, atualmente vigente.

Companhia ou TC

TC Traders Club S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste
Prospecto não havia sido instalado.

Agente Estabilizador

BTG Pactual.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Debêntures Conversíveis

Debêntures conversíveis em ações, e série única, da espécie
quirografária, da primeira emissão da Companhia, emitida nos
termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão
Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC
Traders Club S.A.”, celebrado em 30 de abril de 2021, conforme
aditado, em 18 de maio de 2021, por meio do “Primeiro
Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão
Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC
Traders Club S.A.”, e, em 5 de julho de 2021, por meio do
“Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de
Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em
Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da
TC Traders Club S.A.”.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.

Dia(s) Útil(eis)

Qualquer dia, exceto sábados, domingos, feriados nacionais
declarados e/ou dias em que não haja expediente na B3.

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia, aprovado pela assembleia
geral extraordinária em 06 de julho de 2021.

Formulário de Referência

Formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos
da Instrução CVM 480, e anexo a este Prospecto.

IASB

International Accounting Standard Board.

ICMS

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
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IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo
IASB – International Accounting Standards Board (Conselho
de Normas Internacionais de Contabilidade).

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009.

Instrução CVM 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011.

Instrução CVM 527

Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012.

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem de valores mobiliários da B3,
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por
empresas que se comprometem voluntariamente com a
adoção de práticas de governança corporativa e a divulgação
pública de informações adicionais em relação ao que é exigido
na legislação, previstas no Regulamento do Novo Mercado.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular nº 01/2021/CVM/SRE, divulgado em 1º de
março de 2021.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da TC Traders Club
S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e
eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como seus
demais anexos.

Prospecto Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da TC Traders Club
S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e
eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como seus
demais anexos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento de Listagem do Novo Mercado, que prevê as
práticas diferenciadas de governança corporativa a serem
adotadas pelas companhias com ações listadas no segmento
Novo Mercado da B3.
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este

Prospecto

Preliminar,

Regulamento S

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada,
dos Estados Unidos.

Resolução CVM 13

Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020.

Resolução CVM 27

Resolução da CVM nº 27, de 8 de abril de 2021.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme
alterado.

TC Private FIP

TC Private Fundo
Multiestratégia.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

TC Traders Club S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 26.345.998/0001-50, com seus atos
constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE
nº 35300566521.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi
apresentado à CVM em 19 de maio de 2021.

Sede

Localizada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior,
nº 758, 7º e 11º andares, CEP 04542-000, São Paulo – SP –
Brasil.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior,
nº 758, 7º e 11º andares, CEP 04542-000, São Paulo – SP –
Brasil. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é (11) 4200-7850 e o seu endereço eletrônico é
ri@tc.com.br

Auditor Independente

Grant Thornton Auditores Independentes.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“TRAD3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Gazeta de S.
Paulo.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.

Website

www.tc.com.br/ri
As informações constantes do website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele
incorporadas por referência.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta poderão
ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede
mundial de computadores indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 75 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro ou declarações prospectivas,
principalmente nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 22 e 83,
respectivamente, deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das páginas 496, 555 e 632,
respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos
fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas
e perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou
podem fazer com que as estimativas e perspectivas não se concretizem. Dentre os diversos fatores
que podem influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem ser citados,
como exemplo, os seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) (ou outras pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na
medida em que continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, podendo,
portanto, intensificar o impacto dos demais riscos aos quais estamos sujeitos;

•

o impacto do surto de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no mundo e
quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate ao surto;

•

nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos do surto de Coronavírus
(COVID-19) em nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição
financeira;

•

nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo
prazo no comportamento de nossos usuários em razão do surto de Coronavírus (COVID-19) ou
outras pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter sido suficientemente
controlado;

•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente,
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;

•

inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros;

•

modificações em leis e regulamentos, incluindo os que são aplicáveis ao setor de atuação da
Companhia e/ou que envolvem questões fiscais e trabalhistas;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

capacidade da Companhia de atender seus usuários de forma satisfatória;

•

mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos;

•

dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
usuários, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;

6

•

aumento do custo da estrutura da Companhia;

•

o impacto contínuo da COVID-19 sobre a demanda de usuários, bem como sobre os nossos
resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa;

•

o ambiente econômico mundial e brasileiro em geral e os riscos associados à pandemia da
COVID-19; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 22 e 83, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5 Gerenciamento de riscos e controles internos” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir das páginas 496 e 534, respectivamente, deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro
incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não
se concretizar ou ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e
declarações futuras constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência já que dependem
de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 473, podem ter sido, em alguns casos,
arredondados para números inteiros.
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 473, PODERÃO AFETAR OS
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO
DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E
DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO,
EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE
DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE
CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE A EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS
INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Apresentamos a seguir um sumário dos nossos negócios, incluindo nossas informações operacionais e financeiras, nossas
vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este sumário é apenas um resumo das nossas informações, não
contendo todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento em
nossas Ações. Informações completas sobre nós estão em nosso Formulário de Referência e nas nossas demonstrações
financeiras incluídas neste Prospecto. Leia este Prospecto e o nosso Formulário de Referência antes de aceitar a Oferta.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR EM NOSSAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE LER, CUIDADOSA E
ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES
“CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, CONSTANTES
NAS PÁGINAS 6, 22 E 83 DESTE PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DA PÁGINA 473,
ENFATIZANDO AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE RISCO”,
“5. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS” E “10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”,
BEM COMO NOSSAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E AS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS A ESTE
PROSPECTO, PARA UM ENTENDIMENTO MAIS DETALHADO DOS NOSSOS NEGÓCIOS E DA OFERTA PROPRIAMENTE
DITA. RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS CONSULTORES JURÍDICOS E
FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES. DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE
SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DE NOSSO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO, NOS TERMOS NO INCISO II, § 3º, DO ARTIGO 40 DA INSTRUÇÃO CVM 400.
Visão Geral
Acreditamos ser uma das maiores plataformas sociais para investidores da América Latina, que conecta mais de 470 mil
usuários por meio de nossa plataforma infotech, a qual possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e
postagem de Trade Ideas, e também features técnicas e informacionais, como feed de notícias de mercado, estatísticas do
mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e
decisões de investimento dos usuários.

Nossa principal missão é oferecer uma plataforma completa para investidores, com espaço para discussões e ideias de
investimento, suportada por dados em tempo real, conteúdo educacional dedicado e ferramentas analíticas apropriadas,
beneficiada pelo grande potencial disruptivo da tecnologia, pela mudança estrutural do mercado de investimentos financeiros e
alavancada pelo poder do efeito de rede.
O TC nasceu, em abril de 2015, como um grupo de investidores dentro de um aplicativo de mensagens instantâneas,
demonstrando vocação e força para reunir uma comunidade engajada desde suas origens. O projeto foi idealizado e criado
por três sócios com grande experiência no mercado financeiro e de capitais, que se conheceram no círculo online de
entusiastas e adeptos do trading: Pedro Albuquerque Filho, que começou a investir depois de participar de um torneio de
carteiras e hoje é CEO do TC e gestor do Fundo Cosmos; Israel Massa, CFO do TC que abriu sua primeira conta em
corretora de valores aos 17 anos, tendo seu avô (gestor de fundo) como referência; e Rafael Ferri, fundador e CEO da
Startups BR e reconhecido trader, com mais de 20 anos de experiência.
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Abaixo está uma linha cronológica com os principais milestones da história do TC, juntamente com a evolução da base de
usuários da plataforma:

Nota: (1) dados de abril de 2021 incluem a base de usuários da Sencon.

A nossa receita líquida cresceu de forma consistente entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2020,
apresentando uma taxa composta de crescimento anual (Compound Annual Growth Rate ou “CAGR”) de 504%, tendo atingido
R$40,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. No período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021, a nossa
receita líquida totalizou R$21 milhões, representando um crescimento de 325% em comparação com o mesmo período do ano
anterior.
A nossa base de usuários cresceu expressivamente entre 31 de março de 2018 e 30 de abril de 2021, aproximadamente 24
vezes, representando um CAGR de 179% ou uma taxa composta de crescimento mensal (Compound Monthly Growth Rate
ou “CMGR”) de 8,9%, tendo atingido 75 mil usuários pagantes em 30 de abril de 2021.
A definição de usuários ativos considera usuários do TC que efetuaram login pelo menos uma vez na semana e usuários da
Sencon aqueles que efetuaram login pelo menos uma vez no ano (tendo em vista que a declaração de imposto de renda de
pessoas físicas ocorre anualmente).
Mercado de investimentos em transformação
Com a taxa de juros em baixa histórica, a dificuldade de obter maiores retornos por meio de investimentos em renda fixa
impulsionou o fluxo positivo de investimentos em ativos de maior risco-retorno, como renda variável. Segundo dados da
ANBIMA, o número de investidores pessoas físicas na B3 atingiu 3,2 milhões em 2020, um crescimento de 92,1% em
relação a 2019.
Apesar do aumento expressivo de investidores pessoas físicas na B3, a porcentagem da população brasileira que investe
em ações é de apenas 3% comparada à de países desenvolvidos como EUA, Japão, Austrália, Inglaterra e Alemanha com
55%, 45%, 35%, 33% e 15%, respectivamente. Dados estes que mostram o grande potencial de crescimento que existe no
mercado acionário brasileiro.
Democratização do acesso à informação de mercado
Em um mercado pujante e em constante transformação, nascemos com a missão de levar o mesmo nível de acesso à
informação e inteligência de mercado dos grandes investidores institucionais para milhares de membros que participam da
plataforma, e a milhões de brasileiros.
Produtos da plataforma TC
•

TC Labs: É o laboratório de pesquisa do TC. Esse departamento é liderado atualmente por Felipe Pontes, responsável
pelo desenvolvimento de modelos preditivos quantitativos de alto nível e que dá suporte aos usuários da plataforma.
O time do TC Labs atualmente conta com um time de profissionais que se destacam também pela ampla
experiência de mercado e background acadêmico de primeira linha, com passagem por instituições de referência,
como por exemplo,B3, Banco do Brasil, Itaú, Banco Central do Brasil, Brasil Brokers, UFPB, FGV, IPEA, USP, Unesco,
entre outras. As principais áres de desenvolvimento do TC Labs estão focadas em análises:
1.

Micro: previsão e estimativas dos fundamentos de companhias;

2.

Macro: projeções macroeconomicas;

3.

Microestrutura: modelos gerais usando microdata e HFT; e

4.

Risco: modelos de análise de riscos aplicados a análises de portfolios e fundos.

10

•

TC Mover: Em busca de manter o usuário informado e atualizado, a plataforma do TC oferece o TC Mover com um
serviço de inteligência de mercado em tempo real. Oferece notícias sobre diversos assuntos como política,
criptoativos, companhias, mercado local e internacional. Além disso, conta com artigos e relatórios de parceiros
altamente reconhecido no mercado como Exame, BTG Pactual, Genial Investimentos, Eleven Financial Research,
Mycap Investimentos e Banco Inter.

•

TC Matrix: O TC Matrix é uma feature de data analytics que busca simplificar os dados disponíveis para os
investidores. Este produto oferece sistema de análise, informações financeiras de empresas listadas no Brasil, acesso
direto para fatos relevantes e demais divulgações oficiais das companhias, como também o consenso das estimativas
de mercado e recomendações de analistas.Trata-se de uma empresa controlada pelo TC, com autorizações
regulatórias para exercer análises e consultoria de valores mobiliários.
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•

TC School: É a área educacional do TC, que busca democratizar o acesso ao mercado financeiro por meio da
educação e capacitação de investidores.

•

TC Academy: São trilhas de conhecimento personalizadas para o perfil (conservador, moderado ou agressivo),
especialidade (fundamentalista, técnico, fluxo ou quanti) e nível de conhecimento de mercado financeiro (iniciante,
intermediário ou avançado) do investidor, identificados a partir de um teste de suitability. A partir do plano Master, os
usuários têm acesso a todo o catálogo de cursos do TC.

Atualmente, são cerca de 35 cursos ofertados (pagos ou gratuitos) e aproximadamente 160 horas de conhecimentos
teóricos gravados. Os cursos possuem valor de mercado estimado acima de R$20.000,00 e são ofertados pelo TC por
R$99/mês através das assinaturas dos usuários.

•

Blog School: Área com centenas de artigos gratuitos disponíveis, com novas publicações diariamente com dicas de
investimento do mercado financeiro.

•

TC Experience: Experiência educacional que proporciona ao aluno imersão dentro do TC, que se inicia com uma
experiência digital e finaliza no presencial, com metodologias ativas de ensino, ministradas por sócios do TC,
contribuidores, analistas de mercado, gestores, professores e pesquisadores do mercado financeiro.

•

TC Educa: Plano para clientes institucionais aumentarem a produtividade de seus colaboradores por meio de
educação financeira.

•

Torneios: São competições de simulação para investidores praticarem operações.

•

Station: Canal multimídia dedicado a conteúdos sobre o mercado financeiro
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•

TC Radio: A TC Radio foi a primeira rádio focada 100% no mercado financeiro. Recentemente passaram pela rádio
entrevistados exclusivos como Fernando Henrique Cardoso (ex-presidente da República), Michel Temer (ex-presidente
da República), Aline Cardoso (EQI Asset), Ricardo Amorim (Economista), Tarcísio Freitas (Ministro de Infraestrutura), entre
outros, impactando positivamente no engajamento e entrada de novos usuários e no brand awareness (conhecimento
da marca) do TC. Desde sua criação, a TC Radio já gerou um aumento de 10% no tempo médio do login dos usuários.

•

Programas: Lista de programas, com descritivo, episódios e indicação de dia/horário de exibição. É onde ficam
disponíveis também programas especiais e painéis de eventos como o TC Day.

•

Entrevistas: Disponibilização de algumas entrevistas passadas da TC Rádio.

•

Sencon: recente aquisição, que ampliou o portfólio de serviços oferecidos no ecossistema do TC. A feature facilita o
processo de cálculo do imposto de renda dos investidores, além de simular, classificar suas operações e calcular
retorno histórico das carteiras dos investidores.

Expansão da Plataforma por meio de efeitos de rede
O modelo de negócios do TC se beneficia de um círculo virtuoso iniciado por um cenário macroeconómico favorável,
permitindo que mais pessoas poupem recursos, que, num cenário de baixas taxas de juros, tendem a buscar investimentos
mais rentáveis no mercado de capitais. Para isso, buscam educação financeira e se cadastram na B3, aumentando sua
participação e ajudando a fomentar uma expansão econômica. O TC busca participar de todas essas etapas fornecendo
cursos educacionais, análise de dados e inteligência de mercado para atender todos os estágios dos investidores em nossa
comunidade.

Serviços Oferecidos
Oferecemos planos de assinatura anuais e mensais aos usuários que permitem acesso, de forma diferenciada, aos
produtos de nossa plataforma. Atualmente temos seis planos em nosso portfólio:
•

TC Start: Plano gratuito direcionado principalmente aos investidores iniciantes, a fim de atrair mais usuários para a
base do TC, suportando um modelo de negócios freemium. Disponibiliza diversos dos produtos (features) do TC, como
acesso a informações de mercado 24/7 (feed de notícias), pacote de cursos do TC Start (conteúdo de introdução aos
investimentos focado em iniciantes), Trade Ideas (acesso limitado), TC Matrix, ferramentas de gestão de portfólio,
indicadores e índices diários, Torneio (simulador de investimentos), TC Radio, canais gratuitos para interação com
outros investidores, ferramente de simulação de carteira, expresso com os principais acontecimentos do pregão (três
vezes ao dia), entre outros.

•

TC Mover Pro: Plano pago mais básico do TC, que inclui produtos (features) adicionais como alertas urgentes sobre
notícias de alto impacto no mercado, atualizações sobre os principais eventos do dia, ferramentas de infográfico TC
Mover visual e todas as features do plano TC Start.

•

TC Master: Plano que oferece acesso exclusivo ao canal Trade Ideas (acesso pleno), aos relatórios de Research de
parceiros, ao TC Cast Semanal, plantão de empresas, indicadores e índices de mercado cobertos diariamente, cursos
do TC Academy, aos eventos do TC (sujeito a disponibilidade de vagas), além de todos os benefícios dos planos Start
e Mover Pro.

•

TC Master Pro: Esse plano inclui acesso pleno a todos os benefícios dos planos TC Start, TC Mover Pro, TC
Academy, TC Master, além da possibilidade de interação nos canais Master, permitindo que o usuário participedos
debates, tire dúvidas e faça networking. Os assinantes desse plano possuem ainda acesso prioritário aos eventos do
TC.

13

•

TC Premium: plano lançado recentemente (fevereiro de 2021) que possui foco em investidores de
nível
intermediário-avançado, com mais de R$200 mil de capital investido e que buscam maior lucratividade via soluções
semi-personalizadas. No pacote estão inclusos todos os benefícios do Plano TC Start, TC Mover Pro, TC Academy,
TC Master Pro, bem como acesso pleno a furos de mercado, mentoria mensal (ao vivo, com analistas do Matrix),
podcasts diários sobre investimentos, acesso exclusivo a cursos presenciais e eventos do TC, contabilidade para seus
investimentos na B3, consultoria personalizada, carteiras recomendadas e encontros com RI’s, CFO’s e CEO’s das
empresas.

•

TC Private: Focado em investidores de alto nível, com mais de R$5 milhões de capital investido, que buscam maior
lucratividade com soluções ultrapersonalizadas. Na data deste formulário de referência, o TC possui mais de 140
usuários neste plano. Os assinantes possuem acesso pleno a todos os benefícios oferecidos nos demais planos do TC
somado a suporte individual e exclusivo, Boletim TC Private, networking do mais alto nível, reuniões semanais com os
contribuidores, encontros presenciais ou com transmissão ao vivo (sendo uma vez ao mês).

Notícias de mercado e análises - Scoop por TC Mover
O TC Mover é uma das principais ferramentas que visa fornecer informações de mercado, política e economia, em tempo
real. O produto visa fornecer inteligência de mercado aos clientes do TC para que todos os clientes consigam ter
informações que possam impactar seus investimentos. A plataforma é disponível 24horas e 7 dias por semana.A plataforma
mostra as cotações em tempo real, possibilita a criação de alertas urgentes que possam impactar o mercado e tem acesso
a análises e relatórios exclusivos.
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Principais Indicadores Financeiros e Operacionais
As tabelas a seguir apresentam um resumo das nossas principais informações financeiras e operacionais para os períodos
de quatro meses encerrados em 30 de abril de 2021 e 2020, os períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e
2020 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. Para informações mais detalhadas
sobre as nossas Informações Trimestrais – ITR e demonstrações contábeis, vide seção 10 deste Formulário de Referência.
Principais Indicadores
Operacionais e Financeiros
(em milhares de Reais)

Período de quatro meses
findo em 31 de abril de
2021
2020

Receita Bruta ..................................
Receita Líquida ...............................
Lucro (Prejuízo) Líquido ..................
EBITDA ...........................................

23.856
21.044
(26)
663

5.303
4.955
1.651
2.244

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2020
2019
2018
42.983
40.126
13.155
18.811

5.713
5.017
414
641

1.147
1.076
(1.063)
(939)

Vantagens Competitivas
Plataforma infotech potencializada pelo “efeito de rede” das features sociais
Acreditamos que nossa comunidade está no centro do nosso modelo de negócios, e é sustentada por três principais pilares
estratégicos: (i) educação, (ii) inteligência de mercado e (iii) data analytics. Desta forma, o TC oferece produtos e emprega
esforços no desenvolvimento constante de novidades, reforçando a comunidade e seus pilares estratégicos. Acreditamos
que investidores bem informados, criarão um mercado de capitais mais eficiente no Brasil, permitindo que empresas
abordem melhor as questões societárias e de governança, impulsionando o crescimento econômico.

Fonte: Companhia | Notas: (1) Considera números pro-forma incluindo aquisição da Sencon em abril de 2021; (2) Ticket médio de R$283,00 excluindo usuários
Sencon.

A comunidade do TC conta com diversos produtos que aumentam o engajamento dos usuários da plataforma:
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Acreditamos que o “efeito de rede” (ou seja, à medida que mais pessoas usam nossa plataforma, maior é o valor percebido
de nossos serviços) é o principal motor de crescimento de nossa plataforma e o core de nossas operações. Acreditamos
que isso nos permite expandir materialmente nossa base de usuários em um ritmo acelerado com custos baixos. O “efeito
rede” é nosso foco nas principais tomadas de decisão, principalmente no que tange o desenvolvimento de novos produtos e
estratégia de marketing.
Acreditamos que tal efeito nos permite dimensionar rapidamente nossas operações e nos permitirá manter uma posição de
liderança no segmento.
Nosso modelo de negócios é projetado para reforçar o “efeito de rede” à medida que os usuários interagem, tanto na
plataforma do TC, quanto em outras redes sociais não-exclusivas de investimentos via referências ao TC. Vários recursos
sociais de nossa plataforma, como feeds de interação, Trade Ideas, Lives, e eventos como palestras, foram projetados para
reforçar o “efeito de rede” embutido no TC.
Nos beneficiamos de um ciclo virtuoso criado pelo “efeito de rede” embutido em nossa plataforma. Quanto maior o número
de usuários participando das discussões, maior o volume de conteúdo disponível na plataforma, aumentando o valor
percebido em nossos serviços. Além disso, o maior volume de usuários participantes estimula a entrada de novos usuários,
via principalmente marketing boca-a-boca via referências feitas em outras plataformas não exclusivamente dedicadas ao
tópico de investimentos, nas quais possuímos grande capilaridade, como o Instagram (455 mil de seguidores1), Facebook
(54 mil seguidores1), YouTube (40 mil inscritos1) e Twitter (90 mil seguidores1).
Nota: (1): dados de 6 de abril de 2021

Portfolio de Produtos projetado para promover o envolvimento e conversão do usuário.
O TC se beneficia de um portfolio de produtos criado com objetivo de estimular, aumentar e manter o envolvimento do
usuário. O cliente tem acesso aos produtos educacionais e ao TC Mover como primeira experiência na plataforma.
Posteriormente, os clientes possuem a oportunidade de testar produtos premium de forma gratuita por um período de
testes. Após este período de destes, mais de 40% dos clientes do plano free migram para o plano premium e passam a ser
assinantes do TC Master.
Dentro do TC Master, os clientes passam a ter um nível assíduo de envolvimento e migram para outros planos exclusivos
como o TC Premium. A migração de clientes TC Master para TC Premium representa um Upsell de 70%. Com base nestes
resultados, a companhia mantem os objetivos de inovar com planos mais exclusivos como o TC Private, produto mais
exclusivo atualmente.
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Unit Economics altamente atrativo
Acreditamos que possuímos uma dinâmica de retorno atraente, juntamente com uma expansão sólida de nossa base de
usuários. Conforme escalamos nossa plataforma, e o efeito de rede aumenta, nossos custos de aquisição de clientes
tendem a cair com o tempo. Adicionalmente, nossa necessidade de investimento em aquisição de clientes é baixa
principalmente por conta da nossa estratégia de marketing de influência, suportada por membros da equipe TC e
fundadores que apresentam elevada capilaridade nas redes sociais, com alcance de aproximadamente de 2 milhões de
seguidores.

Modelo de negócios asset light, altamente escalável, com previsibilidade de receita, e possibilitando crescimento
de margens juntamente com o crescimento de receitas
Nosso modelo possui foco no fornecimento de serviços e soluções digitais por meio da plataforma TC, e a receita gerada se
dá pela subscrição a plano de serviços. Desta forma, não possuímos ativos imobilizados relevantes, caracterizando-o como
asset light.
Acreditamos ainda que o efeito de rede nos permite atrair novos usuários, e futuramente convertê-los em assinantes de
planos do TC, sem a necessidade de realização de mais dispêndios em despesas de vendas e marketing.
Os investimentos realizados no desenvolvimento de produtos e demais soluções digitais representa uma pequena parte do
potencial de geração de receita da plataforma. Desta forma pode-se observar uma elevada capacidade de diluição de tais
gastos. Em 2018, apresentamos margem bruta de 15% e EBITDA negativo, enquanto no ano de 2020 já passamos a
apresentar uma margem bruta de 84% e margem EBITDA de 47%.
Nossa base de assinantes é composta majoritariamente por planos anuais (aproximadamente 95% em março de 2021), o
que permite maior previsibilidade das nossas receitas.
Mídia Digital para atrair e reter usuários
Acreditamos que a utilização de marketing digital é uma das ferramentas mais assertivas para atrair e reter usuários.
Atualmente o TC possui 4 canais principais sendo eles o Instagram, Twitter, Youtube e Facebook. Todas essas plataformas,
aliadas com as iterações dentro do TC, possibilitam um maior engajamento dos usuários, discussões interativas,
engajamento com a marca e geração de inteligência.

Nota: Números de 30 de junho de 2021.
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Experiência do usuário como prioridade estratégica
Possuímos uma abordagem focada no cliente (cliente-centric), focada em oferecer a melhor experiência aos nossos
usuários. Desta forma, estamos constantemente desenvolvendo novos produtos e serviços para melhor atendê-los.
Recentemente trabalhamos em diversas iniciativas de UX (User Experience) e UI (User Interface), como:
•

Novo processo de onboarding para todos os usuários;

•

Melhorias de UI no APP e ferramenta Web;

•

UX focada no TC Plus;

•

Todos os novos recursos criados com a co-criação do usuário; e

•

Refatoração de ferramentas Web e APP com foco em desempenho e escalabilidade.

Adicionalmente, somos reconhecidos por nossos usuários, por oferecer um aplicativo de qualidade superior, como também
um serviço de atendimento aos usuários, diferenciados, vide os principais benchmarks como (i) notas de App Store e
Google Play; (ii) avaliação do site ReclameAQUI; e (iii) índice de satisfação do cliente.

Fontes: Companhia, App Store (Apple); Google Play (Google); ReclameAQUI
Nota: (1) Medido via ZenDesk CSAT Score; (2) Considera todos feedbacks históricos

Tecnologia proprietária com infraestrutura escalável e pronta para suportar crescimento acelerado
Somos uma companhia com elevada dedicação à tecnologia, e entendemos ser um de nossos fatores de diferenciação para
conseguirmos entregar uma plataforma infotech completa, de forma a conquistar novos usuários e aprimorar a oferta aos
atuais. Para tal, possuímos um time de tecnologia, sob liderança de profissionais com experiência na área. O time atual
conta com mais de 100 colaboradores, e está dividido em dez squads laser- focused, com plataforma testada para suportar
o volume oito vezes maior do que a base atual de usuários do TC.
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Time e cultura institucional
Nosso corpo executivo é composto por profissionais com ampla experiência nos setores financeiro e de tecnologia. Somos
um time multidisciplinar, orientados por cinco pilares principais: (i) integridade e conformidade; (ii) transparência; (iii) justiça;
(iv) gestão de conflitos de interesse; e (v) prestação de contas.

Nosso time conta com fortes lideranças em cada uma de suas frentes, sendo dividido em 10 áreas principais:

Atualmente, a equipe TC, composta por funcionários e fundadores, atua como contribuidores na plataforma, gerando
conteúdos, como Trade Ideas e cursos, e dessa forma agregando mais valor, reforçando efeito de rede e o brand
awareness (conhecimento da marca) do TC.
Estruturas de Governança e Compliance Robustas
Nosso management é apoiado por uma estrutura de governança, composta por comitês executivos de assessoramento à
administração, incluindo o Comitê de Ética e o Comitê de Auditoria. Além disso, a administração do TC aprovou um amplo
conjunto de políticas que regem suas operações, como política de divulgação de informações, gestão de risco, negociação,
indicação de membros da administração, remuneração, transações de partes relacionadas, entre outros.
Nosso conselho de administração é composto por sete membros, sendo três deles membros independentes. Além disso,
temos uma equipe de gestão experiente que inclui profissionais experientes nas áreas de tecnologia e serviços financeiros.
Os principais executivos incluem Pedro Albuquerque (nosso CEO e Fundador), Edison Ticle (Conselheiro Independente),
Guillermo Parra- Bernal (Conselheiro), Omar Ajame (Conselheiro), Luiz Felipe Pontes Girão (Diretor e Conselheiro),
Gustavo Dornellas Tabbal Chamati (Conselheiro Independente) e Pedro Conrade (Conselheiro Independente).
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Estratégia
Acreditamos que a efetivação da nossa estratégia nos proporcionará melhorias no desenvolvimento das nossas atividades,
de forma a maximizar o nosso resultado. A inovação e a tecnologia devem continuar a suportar a posição única do TC no
mercado.
Nossa estratégia contempla os temas descritos a seguir:
Aumentar a penetração e continuar crescendo nossa base de usuários
O mercado brasileiro de investidores pessoas físicas ainda apresenta oportunidade relevante de crescimento,
principalmente por conta do movimento recente de financial deepening, crescimento do número de investidores pessoas
físicas (de acordo com a B3) e a baixa exposição a investimentos de renda variável, de acordo com a ANBIMA. Neste
cenário, entendemos que temos oportunidade de aumentar a penetração do TC, tornando-se o aplicativo número um dos
investidores pessoas físicas.
Maximizar a conversão de nossa base de contas não pagantes
Pretendemos explorar mais intensamente as oportunidades de conversão sobre nossa base atual de mais de 270 mil
usuários do plano gratuito. Para tal, pretendemos aumentar o engajamento dos usuários do plano gratuito, e ao mesmo
tempo, ampliar nosso portfólio de funcionalidades disponíveis nos planos pagos, aumentando o incentivo para assinatura
dos planos.
Expansão da oferta complementar com novas features
A inclusão de novas funcionalidades intensifica e estimula o cross-sell, para tanto, temos um pipeline robusto para
expansão do conteúdo educacional e de funcionalidades, como: (i) lançamento do TC Educa, plano para clientes
institucionais aumentarem a produtividade de seus colaboradores por meio de educação financeira, (ii) TC Academy, trilhas
de conhecimento personalizadas para o perfil (conservador, moderado ou agressivo), especialidade (fundamentalista,
técnico, fluxo ou quanti) e nível de conhecimento de mercado financeiro (iniciante, intermediário ou avançado) do investidor,
identificados a partir de um teste de suitability, (iii) TC Experience ,experiência educacional que proporciona ao aluno
imersão dentro do TC,que se inicia com uma experiência digital e finaliza no presencial, com metodologias ativas de ensino,
ministradas por sócios do TC, contribuidores, analistas de mercado, gestores, professores e pesquisadores do mercado
financeiro.
Aumentar a retenção de usuários e engajamento para alavancar o efeito de rede da plataforma social do TC
Pretendemos continuar a conduzir nossa estratégia de geração de conteúdo visando aumento de engajamento e do tempo
gasto pelos usuários na plataforma. Dessa forma, vislumbramos alavancar o efeito de rede e referências (referals) para
expansão da base de usuários de maneira orgânica e mantendo baixa a necessidade de investimentos em marketing ou
aquisição de usuários. Como exemplo de funcionalidades já lançadas, e que reforçam o engajamento de usuários, podemos
destacar a funcionalidade Trade Ideas e o lançamento recente TC Rádio.
Avaliar potenciais aquisições que possam complementar nossa estratégia
Uma das nossas principais alavancas de crescimento é a expansão por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
Buscamos, de forma seletiva, oportunidades no nosso setor de atuação que representem potencial de adicionar novas
funcionalidades para melhorar a experiência dos nossos usuários, apresentem oportunidade de expansão e upsell de
usuários básicos e melhoras na tecnologia do nosso ecossistema.
Adicionalmente, possuímos track record de sucesso na aquisição e integração das aquisições, comprovado por três casos
de sucesso desde nossa criação:
•

Invesplorer: Site com quase toda a base de dados da Economatica mapeada de forma mais intuitiva, que originou a
ferramenta TC Matrix;

•

Trade Zoom: Site que fornecia monitoramento de portfólio para o usuário, adicionando uma nova funcionalidade para
o TC, bastante complementar à nossa proposta de valor; e

•

Sencon: Maior plataforma do Brasil que dá suporte à apuração de impostos sobre ganhos de investimentos
financeiros. Além de adicionar melhorias em nossa plataforma, trouxe novos usuários para o nosso ecossistema.

Lançamento da plataforma dedicada ao segmento B2B
O segmento B2B do mercado de plataformas infotech de investimentos é um mercado altamente relevante em termos de
tamanho e potencial a ser desenvolvido, pois hoje observamos uma lacuna de oferta de produtos, e que o TC poderia
suprir.
EVENTOS RECENTES
Debêntures Conversíveis
Em 30 de abril de 2021, a Companhia, o TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e os Acionistas
Controladores celebrram o “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em
Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC Traders Club S.A.” (“Escritura”), por meio do qual a
Companhia emitiu 728 debêntures conversíveis em ações, no valor total de R$72.800.000,00. A Escritura foi aditada em 18 de
maio de 2021, por meio do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC Traders Club S.A.” e, em 5 de
julho de 2021, por meio do “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC Traders Club S.A.”. Em
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Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5 de julho de 2021, foi aprovada (i) a conversão das 728
Debêntures Conversíveis em 12.140.769 ações ordinárias de emissão da Companhia, (ii) o aumento do capital social da
Companhia em 12.140.769 ações ordinárias, pelo preço de emissão de, aproximadamente, R$5,99632527 por ação, fixado de
acordo com o inciso I do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, totalizando R$72.800.000,00, as quais
foram totalmente integralizadas mediante a conversão das 728 Debêntures Conversíveis; e (iii) a consignação, em razão da
conversão das Debêntures Conversíveis, do cancelamento automático da totalidade das Debêntures Conversíveis.
Acordo de Acionistas – Termo de Compromisso com a B3
A Companhia, a StartUps BR Holding Ltda. e os demais signatários do Acordo de Acionistas celebraram, em 06 de julho de
2021, Termo de Compromisso para assumir os seguintes compromissos: (a) enquanto vigorar a obrigação da StartUps BR
de se abster do exercício de direitos políticos em quaisquer assembleias gerais da Companhia e no âmbito das reuniões
prévias, durante o Período de Vedação dos Direitos Políticos, nos termos das Cláusulas 5.1.3 e 6.1 do Acordo de
Acionistas, Rafael Ferri não ocupará qualquer cargo na administração ou gestão estatutária da Companhia; e (b) caso haja
qualquer descumprimento (i) das condições estabelecidas pela B3 no para prosseguimento da listagem das Ações da
Companhia; ou (ii) das restrições ao exercício de direitos políticos da StartUps BR em quaisquer assembleias gerais da
Companhia e no âmbito das reuniões prévias durante o Período de Vedação dos Direitos Políticos da StartUps, nos termos
definidos nas Cláusulas 5.1.3 e 6.1 do Acordo de Acionistas, os Acionistas Controladores adotarão as providências
necessárias para fins de realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações para saída do Novo Mercado, nos termos do
artigo 45 do Regulamento do Novo Mercado. Para mais informações sobre o Acordo de Acionistas, ver item 15 (Acordo de
Acionistas IPO) do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 729.
Impactos da COVID-19 em nossas atividades
Conforme descrito no item 4.1 do Formulário de Referência, o surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no
geral, inclusive aquelas passíveis de transmissão por humanos, no Brasil ou nas demais partes do mundo, a exemplo da
pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em razão da disseminação do COVID-19, provocou e pode
continuar a provocar uma maior volatilidade no mercado de capitais interno e/ou global, conforme o caso, e resultar em
pressão negativa sobre a economia brasileira. Frente aos inúmeros desafios originados pela pandemia de Covid-19, a
“tecnologia” tornou-se grande aliada para adaptação das atividades da sociedade, uma vez que garantiu a continuidade dos
negócios, apoiando a adaptação dos mais variados setores à nova realidade.
Diante de um cenário com tantas incertezas, o modelo de negócio da Companhia foi contemplado durante o ano de 2020
com crescimento. A gradativa redução da taxa referencial Selic, a qual impactou severamente os rendimentos aferidos em
aplicações financeiras tradicionais, originou um grande contingente de novos investidores pessoas físicas à Bolsa de
Valores (B3). Durante o ano de 2020, o número de investidores pessoas físicas atingiu o patamar de 3,2 milhões de
usuários, o que representa um incremente em torno de 2,0 milhões de usuários somente no ano de 2020. O aumento do
número de pessoas físicas na B3 refletiu um aumento no número de clientes na Companhia que buscam um ambiente
seguro de treinamento (capacitação), divulgação de informações e oportunidades de rendimentos no mercado financeiro.
Como reflexo de nossa rápida expansão, a Administração da Companhia avançou em agendas para aprimoramento de sua
governança, dentre as quais podemos destacar a auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018.
A Companhia envidou todos os esforços para preservar a saúde de seus colaboradores e a manutenção das suas
operações durante o ano de 2020, com o desenvolvimento de protocolos mínimos de segurança para retorno às atividades.
Para informações sobre a avaliação atual sobre os impactos do COVID-19 nos negócios da nossa Companhia ver os itens
4.1, 7.3 e 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 496.
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nossa sede localiza-se na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º e 11º andares, CEP 04542-000, São Paulo
– SP – Brasil, e nosso número de telefone é +55 (11) 4200-7850. O endereço do site é www.tc.com.br/ri. Informações
contidas no site não constituirão parte deste Prospecto, ou serão consideradas como incorporadas por referência a este
Prospecto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
Operamos em mercados altamente competitivos e a entrada de novos participantes pode afetar nossa participação
nestes mercados e estratégia de preços.
Podemos não conseguir manter e aumentar o reconhecimento de nossas marcas, o que poderia limitar nossa capacidade
de manter nosso desempenho financeiro atual ou alcançar um crescimento adicional.
Nossos eventuais concorrentes podem ter mais recursos e gastar mais em publicidade de suas marcas e serviços. Como
resultado, podemos ser obrigados a gastar montantes consideráveis de dinheiro e outros recursos para preservar e
aumentar o reconhecimento de nossa marca e expandir nossos negócios.
A concorrência pelo reconhecimento e preferência de marca é intensa entre os serviços de educação financeira e
informação, globalmente e nas principais regiões geográficas.
Se não conseguirmos preservar e aumentar efetivamente o reconhecimento da nossa marca, podemos não conseguir
manter ou aprimorar o reconhecimento da nossa marca e afetar adversamente nossos negócios e resultados operacionais.
Ainda, podemos enfrentar concorrência em todos os mercados em que atuamos uma vez que eles apresentam reduzidas
barreiras de entrada. Tais eventuais concorrentes podem contar com: (i) recursos tecnológicos de ponta; (ii) acesso a
mercados de capitais estrangeiros a custos mais baixos e líquidos; e (iii) melhores condições de financiamento que as
encontradas no Brasil.
Caso não sejamos capazes de nos manter competitivos devido as reduzidas barreiras de entrada ou caso não consigamos
responder adequadamente as estratégias de nossos eventuais concorrentes, poderemos ter a nossa participação em um ou
mais mercados que atuamos reduzida, o que consequentemente reduziria nossas receitas e criaria uma pressão sobre os
preços de nossos produtos e serviços, afetando adversamente nossos negócios, resultados operacionais, situação
financeira e o valor de nossos valores mobiliários.
Estamos sujeitos a alteração de hábitos de consumo dos usuários, novas preferências tecnológicas e outros
fatores substancialmente fora do controle da Companhia.
Nossos negócios dependem substancialmente de usuários que se cadastram nas plataformas eletrônicas da nossa
Companhia e da fidelidade de suas subscrições. Estamos sujeitos a alterações de hábitos de consumo de informações e
educação e de demanda pelos serviços prestados pela Companhia.
Ainda, as atuais plataformas eletrônicas da nossa Companhia podem não ser capazes de acompanhar a transformação
digital e tornarem-se obsoletas, afetando adversamente a nossa capacidade de atender às necessidades de nossos
usuários.
Dessa forma, podemos não ser capazes de nos antecipar ou responder de forma adequada às mudanças de hábito de
nossos usuários e podemos não ser capazes de nos adaptar de forma suficientemente rápida para atender às preferências
tecnológicas dos nossos usuários ou aos padrões do setor.
A perda de usuários é um fator que poderá afetar de forma significativa e adversa os nossos negócios e, por consequência,
os nossos resultados operacionais e a nossa situação financeira.
A perda de membros da alta administração, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la,
pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga escala dos serviços da sua alta
administração, que inclusive conta com figuras conhecidas nos mercados de comunicação e educação financeira. A
Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar a sua alta
administração e acompanhar o ritmo de crescimento. Caso a Companhia venha a perder algum de seus profissionaischave, a Companhia pode não conseguir atrair ou reter novos profissionais com a mesma qualificação.
Além disso, o sucesso da Companhia também depende de sua habilidade em identificar, atrair, contratar, treinar, reter,
motivar e gerir profissionais altamente qualificados nas áreas técnicas, de gestão, tecnologia, marketing e atendimento aos
clientes. A competição por tais colaboradores altamente qualificados é intensa, e a Companhia pode não ser capaz de
atrair, contratar, reter, motivar e gerir suficientemente com sucesso tais profissionais qualificados.
A perda dos serviços de qualquer dos membros de sua alta administração, inclusive em virtude da inabilitação de
administradores, decorrente de eventuais processos e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrála, pode causar um efeito adverso relevante na sua situação financeira e nos seus resultados operacionais.
As estratégias de crescimento e de negócios da Companhia podem não ser executadas com sucesso, o que poderá
afetar negativamente os planos de expansão da Companhia.
A Companhia não pode garantir que terá sucesso em sua estratégia de crescimento e em seus objetivos e pilares
estratégicos, que envolvem o crescimento da sua plataforma de investimentos no Brasil e educação financeira dos seus
clientes. O eventual insucesso na execução de qualquer dos referidos objetivos poderá afetar negativamente os planos da
Companhia para aumentar a receita e a rentabilidade, e consequentemente seus resultados e a cotação das ações da
Companhia.
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Além disso, a Companhia depende hoje e deve continuar a depender no futuro, de terceiros fornecedores de tecnologia e
outros serviços, sobretudo de prestadores de serviços de tecnologia da informação e de desenvolvimento de softwares
utilizados nas plataformas da Companhia. O sucesso de sua estratégia de crescimento depende, portanto, da habilidade da
Companhia de desenvolver relações duradouras e vantajosas com esses terceiros, além da própria habilidade no
desenvolvimento de novas tecnologias, treinamento da equipe e aprimoramento dos softwares. A Companhia não consegue
prever o impacto de novas tecnologias em seus negócios. Além disso, tendo em vista que vários desses fornecedores e
dessa tecnologia têm seus custos atrelados à moeda estrangeira, a volatilidade cambial e, especialmente, a desvalorização
do Real, pode causar um impacto negativo e relevante nos custos, receitas e resultados financeiros da Companhia. Caso a
Companhia não seja capaz de ter acesso a essas novas tecnologias ou mesmo ter relações duradouras e com um custobenefício adequado com seus fornecedores, o negócio, a situação financeira e os resultados da Companhia poderão ser
afetados adversamente e de maneira relevante.
Por sua vez, a estratégia de negócios da Companhia depende, dentre outros aspectos, da sua capacidade de realizar
expansões na sua base de clientes, bem como de oportunidades de expansão de seus serviços, fatores macroeconômicos
favoráveis, acesso a financiamentos e empréstimos concedidos em condições atrativas e aumento do consumo dos
serviços e produtos da Companhia. A Companhia não pode garantir que sua estratégia de negócios será integralmente
implementada ou conduzida com êxito, o que poderá gerar um crescimento menor do que o esperado ou, ainda, incorrer em
um aumento dos gastos operacionais, tendo como consequência a redução da margem de lucros da Companhia.
Caso a Companhia não consiga executar com sucesso essas estratégias, sua capacidade de crescimento e de gerar novos
negócios, bem como sua receita e rentabilidade, poderão ser afetadas negativamente.
Esta estratégia envolve riscos, dentre os quais se incluem, a avaliação e estruturação de plano de crescimento com base
em premissas que não venham a se concretizar e a Companhia pode não ter o aumento previsto em suas receitas advindo
de uma aquisição por razões externas ao seu controle. A ocorrência de quaisquer desses fatores ou outros fatores que a
administração da Companhia não consiga prever com relação à sua estratégia de crescimento poderá ocasionar um efeito
adverso nos resultados de seus negócios, reputação e na sua condição financeira.
Decisões desfavoráveis em face de Rafael Ferri podem afetar negativamente a imagem da Companhia.
Rafael Ferri, um dos idealizadores da Companhia, acionista controlador indireto (detentor de 99,99% das ações de emissão
da StartUps BR Holding Ltda.) cuja imagem pessoal está altamente ligada à imagem da Companhia, foi condenado, no
âmbito do Processo Administrativo Sancionador PAS/RJ 2012/11.002, instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários, à
pena de proibição temporária pelo prazo de 5 anos de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de
operação no mercado de valores mobiliários, prevista no inciso VIII do artigo 11 da Lei nº 6.385/76. A decisão foi confirmada
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional nos termos do Acórdão 56/2019, de 22 de março de 2019.
Referido processo apurou a prática de atos de manipulação de preço no mercado e, considerando a sanção imposta a
Rafael Ferri, ainda que objeto de duas ações anulatórias ainda pendentes de julgamento, podem afetar negativamente e de
forma relevante a reputação da Companhia, em razão da potencial associação entre a imagem da Companhia com Rafael
Ferri. Para mais informações sobre esse processo, vide item 4.7 do Formulário de Referência da Companhia anexo a este
Prospecto.
Ainda, a StartUps BR Holding Ltda. obrigou-se, por meio do Acordo de Acionistas IPO (conforme definido no item 15.5 do
Formulário de Referência), a não exercer quaisquer direitos políticos oriundos das ações de sua titularidade, incluindo, mas
sem limitação, a abster-se do exercício do direito de voto (na forma presencial ou à distância) em quaisquer assembleias
gerais da Companhia e do exercício do direito de voto no âmbito das reuniões prévias, até a ocorrência da reversão por
meio de sentença ou acórdão de mérito ou ainda pela superveniência de decisão anulatória das decisões que condenaram
Rafael Ferri ou o reconhecimento de qualquer causa de extinção das penas e sanções aplicáveis, no âmbito dos processos
listados no item 15.5.d do Formulário de Referência (“Reversão das Decisões”). Caso, após transcorrido o prazo de 5 anos
a contar da liquidação da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e início da negociação das ações no
segmento do Novo Mercado da B3 (data do início da vigência do Acordo de Acionistas IPO), não tenha ocorrido a Reversão
das Decisões, a StartUps BR outorgou, por meio do referido acordo, a determinados acionistas da Companhia a opção de
comprar as ações de sua titularidade no prazo e na forma determinados no Acordo de Acionistas IPO. Se os acionistas
deixarem de exercer a opção de compra das ações de titularidade da StartUps BR, a StartUps BR deverá vender a
totalidade das suas ações, em até 36 meses contados do final do prazo para o exercício da opção de compra, em uma ou
mais transações, (i) em pregão da B3; (ii) mediante oferta pública de distribuição de ações; (iii) por meio de procedimentos
de leilão; ou (iv) para quaisquer terceiros, desde que, em qualquer das hipóteses, sejam observados os demais termos e
condições previstos no Acordo de Acionistas IPO. Nesse caso, o Rafael Ferri será desvinculado da Companhia, o que
também poderá afetar a imagem da Companhia de forma adversa e relevante.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DO AUDITOR INDEPENDENTE
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
TC TRADERS CLUB S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º e 11º andares
CEP 04542-000, São Paulo – SP – Brasil
At.: Pedro Medeiros Machado
Tel.: (11) 4200-7850
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: + 55 (11) 3383-2001
www.btgpactual.com

Banco Modal S.A.
Praia do Botafogo, nº 501, Bloco I, Salão 501
22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Felipe Colin de Soarez
Tel.: +55 (21) 2106-1255
https://www.modal.com.br

Consultores Legais
Locais da Companhia
Stocche Forbes Advogados
Av.Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 10º andar,
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Henrique Filizzola
Tel.: +55 (11) 3755-5400
www.stoccheforbes.com.br

Consultores Legais
Externos da Companhia
White & Case LLP
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 – 4º andar,
CEP 01452-000, São Paulo, SP
At: Srs. Donald Baker e John Guzman
Tel +55 (11) 3147-5607
www.whitecase.com

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, nº 1.100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando dos Santos Zorzo
Tel.: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta
Davis Polk & Wardwell LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 Torre E - CJ 17A
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Manuel Garciadiaz
Tel.: +55 (11) 4871 8401
www.davispolk.com

Auditor Independente da Companhia
Grant Thornton
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 12º andar, Itaim Bibi
São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 3886-5100
www.grantthornton.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das informações, nos
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir
da página 217.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
nas páginas 22 e 83, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso
Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas,
anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta,
antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

As Ações da Oferta Base, Ações Adicionais e Ações
Suplementares, consideradas em conjunto.

Ações da Oferta Base

55.555.556 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400,
até a data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de
Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida
em até 20%, ou seja, em até 11.111.111 ações ordinárias de
emissão da Companhia, destinadas exclusivamente a atender
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até
a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.

Ações em Circulação
São as ações ordinárias de emissão da Companhia, menos as
(Free Float) no Mercado após a de propriedade dos acionistas controladores, de diretores, de
Oferta
membros do Conselho de Administração e as em tesouraria.
Considerando apenas a colocação das Ações da Oferta Base,
estimamos que 28,2% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estarão em circulação após a realização da Oferta.
Para mais informações, veja seção “Informações sobre a Oferta
– Composição do Capital Social” na página 45 deste Prospecto.
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Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
total de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em
até 8.333.333 novas ações ordinárias de emissão da
Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações da Oferta Base, conforme opção a ser outorgada pela
Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para
prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações
(“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no
Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão
objeto de garantia firme de liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito
exclusivo, mas não a obrigação, por um período de até 30 dias
contados da data de início da negociação das Ações na B3,
inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no
todo ou em parte, em uma ou mais vezes, conforme
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta,
desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada
em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por
Ação.

Agente Estabilizador ou
BTG Pactual

O BTG Pactual, agente autorizado a realizar operações de
estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro, nos termos do Contrato de
Estabilização.

Agente de Colocação
Internacional

O BTG Pactual US Capital, LLC.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a distribuição das Ações da Oferta Base,
limitado a seis meses, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, na forma do artigo 29 e
anexo V da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 76 deste Prospecto, informando o resultado
final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado na forma do
artigo 52 e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 76 deste Prospecto, informando
acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos
no artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser
verificada divergência relevante entre as informações
constantes neste Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, que altere substancialmente o risco assumido pelo
investidor quando da sua decisão de investimento,
disponibilizados nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 76
deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, sua adesão e admissão
ao Novo Mercado e a realização da Oferta pela Companhia,
mediante aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com
a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições,
foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 19 de maio de 2021, cuja ata foi
registrada perante a JUCESP em 6 de junho de 2021 sob o nº
267.829/21-8 e publicada no DOESP e no Jornal “Gazeta de S.
Paulo” em 15 de junho de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu
estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão
do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da
Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na
JUCESP e publicada no DOESP e no Jornal “Gazeta de S.
Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de Início.

Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a
seu exclusivo critério, após notificação aos demais
Coordenadores da Oferta, realizar operações bursáteis visando
à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, por um período de 30
dias contados da data de início da negociação das Ações na
B3, inclusive, por meio de operações bursáteis de compra e
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual será previamente submetido à
análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador, ou da
Corretora, de realizar operações bursáteis visando à
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser
descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente
Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as
datas em que realizarão as operações de compra e venda das
ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das
atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las
em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a
seu exclusivo critério.
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Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em 6 de julho de 2021, a ser novamente
divulgado em 13 de julho de 2021, com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta e informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta,
incluindo os relacionados ao recebimento de Pedidos de
Reserva, em conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM
400, nos endereços indicados na seção “Disponibilização de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 76 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia
é de R$78.509.607,60, totalmente subscrito e integralizado,
representado por 224.286.049 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação
e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de
Distribuição de Ações Ordinárias da TC Traders Club S.A., a
ser celebrado pela Companhia, pelos Coordenadores da Oferta
e pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia e o Agente de Colocação Internacional, a fim de
regular os esforços de colocação das Ações pelo Agente de
Colocação Internacional junto aos Investidores Estrangeiros,
exclusivamente no exterior.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo das Ações Ordinárias de Emissão da
TC Traders Club S.A., a ser celebrado entre Pedro Geraldo
Bernardo de Albuquerque Filho, na qualidade de doador, o
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e,
na qualidade de interveniente-anuente, a Companhia.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da TC
Traders Club S.A., a ser celebrado entre a Companhia, o
Agente Estabilizador, a Corretora e os demais Coordenadores
da Oferta, estes últimos na qualidade de intervenientes
anuentes, que rege os procedimentos para a realização de
operações de estabilização de preços das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado brasileiro pelo Agente
Estabilizador, o qual foi devidamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo
3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
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Contrato de Participação
no Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança
Corporativa celebrado entre a Companhia e a B3, o qual
entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de
Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços celebrado, nesta data, entre
a Companhia e a B3.

Coordenador Líder ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder e o Banco Modal, considerados em
conjunto.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Cronograma Estimado
da Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta” na página 52 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações da Oferta Base
e das Ações Adicionais, se aplicável, que deverá ser realizada
dentro do prazo de até 2 Dias Úteis contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, com a entrega das Ações
da Oferta Base e das Ações Adicionais, se aplicável, aos
respectivos investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações
Suplementares, que ocorrerá no prazo de até 2 Dias Úteis
contados da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta serão destinados
a: (i) realização de aquisições estratégicas que possibilitem o
aprimoramento
do
ecossistema
da
Companhia;
(ii) investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da
plataforma do TC; e (iii) investimentos em marketing.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto
Social e na Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos
a partir da página 101 deste Prospecto e na seção 18 do
Formulário de Referência.
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Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição
das Ações da Oferta Base por parte dos Investidores Não
Institucionais e dos Investidores Institucionais até a data da
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do
Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos
os Pedidos de Reserva e intenções de investimento
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente
depositados
pelos
Investidores
Não
Institucionais serão devolvidos no prazo máximo de três dias
úteis contados da data de disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta, sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham
a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada). Para mais informações, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida que
não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade
das Ações da Oferta Base”, na página 87 deste Prospecto.

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço
inicialmente indicado, considerando um preço por Ação que
seja o resultado da aplicação de 20% sob o valor máximo da
Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação
de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese
em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço por
Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá
reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta”, na página 87 deste Prospecto.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa
deste Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25, podendo, no
entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.
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Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada
da decisão de investimento, os investidores devem ler as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir das páginas 22 e 83 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos na
seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência para
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de
investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e
não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto
no Contrato de Colocação, de liquidar as Ações da Oferta Base e
as Ações Adicionais que tenham sido subscritas, porém não
integralizadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na
Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de
garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em
que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, forem assinadas e cumpridas as condições
precedentes do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional, forem concedidos os registros da
Companhia como emissora de valores mobiliários sob a categoria
“A” pela CVM e da Oferta pela CVM e seja disponibilizado o
Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, se
aplicável, objeto de garantia firme de liquidação efetivamente
subscritas por investidores não sejam totalmente integralizadas
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá e
integralizará, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na
proporção e até o limite individual da garantia firme de liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma
individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia firme de
liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação, e
(ii) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação
efetivamente subscritas e integralizadas, no Brasil, por
investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação,
caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender
tais Ações antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o
preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a
tais limites.
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Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às
Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão
de investimento. Como todo e qualquer investimento em
valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimentos. Uma decisão de investimento nas
Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes ao
investimento em ações, bem como aos riscos associados aos
negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a
perda integral do valor investido. O investimento em Ações não
é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de adquirir Ações ou com relação à qual
o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia
e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Os investidores
devem ler atentamente as seções deste Prospecto e do
Formulário de Referência que tratam sobre “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”. Recomenda-se que os
interessados em participar da Oferta consultem seus
advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na
avaliação da adequação da Oferta ao seu perfil de
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia
e ao investimento nas Ações.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de
colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais,
e que tenham aderido à carta convite disponibilizada pelo
Coordenador Líder.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações ordinárias de emissão
da Companhia assinados pela Companhia, seus acionistas
controladores e seus Administradores.
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Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela SEC,
em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e
nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem
como nos termos de quaisquer outras regras federais e
estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários; e (ii) investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos
de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos
termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e pela CVM.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, que sejam considerados
profissionais, nos termos da regulamentação da CVM em vigor,
em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores
Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM que apresentem intenções específicas e
globais de investimento, entidades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação
em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na CVM
e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de
previdência complementar e de capitalização, investidores
qualificados e profissionais nos termos da regulamentação da
CVM, em todos os casos, residentes e domiciliados ou com
sede no Brasil (inexistindo para estes valores mínimo ou
máximo de investimento) em todos os casos, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, bem como os Investidores
Estrangeiros.

Investidores Não Institucionais Investidores Private e Investidores de Varejo, considerados em
conjunto.
Investidores Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, residentes e domiciliados ou
com sede no Brasil, em qualquer caso que (i) sejam
considerados investidores qualificados, nos termos da
regulamentação em vigor, (ii) não tenham realizado Pedidos de
Reserva no âmbito da Oferta de Varejo; (iii) realizarem Pedido
de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a
uma única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private.

Investidores Private Lock-up

Investidores Private que realizarem seus investimentos, no
âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up, de forma
direta, durante o Período de Reserva ou durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, e que concordarem, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do
Segmento Private.
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Investidores Private Sem
Lock-up

Investidores Private que realizarem seus investimentos, no
âmbito da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, de forma
direta, durante o Período de Reserva ou durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, e que não aderirem, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do
Segmento Private.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3 e que não sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da regulamentação em
vigor, e/ou Investidores Institucionais, em qualquer caso
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a
uma única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo
Lock-up

Investidores de Varejo que realizarem seus investimentos, no
âmbito da Oferta de Varejo Lock-up, de forma direta, durante o
Período de Reserva ou durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, e que concordarem, em seus respectivos
Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo Sem
Lock-up

Investidores de Varejo que realizarem seus investimentos, no
âmbito da Oferta de Varejo Sem Lock-up, de forma direta,
durante o Período de Reserva ou durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, e que não aderirem, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta
de Varejo.

Lock-up do Segmento Private

Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 70
dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título,
as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private
Lock-up.
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Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private, ao realizar
seu Pedido de Reserva, autorizará seu agente de custódia na
Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para
a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do Lock-up do Segmento Private. Não obstante o
Lock-up do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito
da Oferta do Segmento Private Lock-up poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e
Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições
mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações
adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up
que foram depositadas em garantia para fins de excussão da
garantia, nos termos dos normativos da B3. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou
Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade de
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da
Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, na página 86 deste Prospecto Preliminar.
Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de
50 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título,
as Ações que adquirirem no âmbito da Oferta de Varejo
Lock-up.
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Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de
Varejo Lock-up, cada Investidor de Varejo, ao realizar seu
Pedido de Reserva, autorizará seu agente de custódia na
Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para
a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante o
Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da
Oferta de Varejo poderão ser outorgadas em garantia da
Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações
venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia,
de acordo com os normativos da B3, independentemente das
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de
Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a
desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de
Varejo que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. Para
maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo
Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade
das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em
perdas em determinadas situações”, na página 86 deste
Prospecto Preliminar.
Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início sob o código “TRAD3”.

Oferta

A distribuição pública primária de, inicialmente, 55.555.556
novas ações de emissão da Companhia, realizada no Brasil em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de
Ações no exterior, a serem realizados pelo Agente de
Colocação Internacional para Investidores Estrangeiros que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central
e/ou pela CVM.

Oferta do Segmento Private

Oferta aos Investidores Private, no montante de, no mínimo,
1,0% e, no máximo, de 10,0% das Ações, a qual compreende a
Oferta do Segmento Private Lock-up e Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up.
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Oferta do Segmento Private
Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição
pública aos Investidores Private Lock-up, sendo certo que, caso
haja demanda de Investidores Private Lock-up (i) de até 0,8%
do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo
alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% do total das Ações, a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item
(i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.

Oferta do Segmento Private
Sem Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição
pública aos Investidores Private Sem Lock-up, sendo certo que,
caso haja demanda de Investidores Private Sem Lock-up (i) de
até 0,2% do total das Ações, tais pedidos serão atendidos,
tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,2% do total das
Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido
no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores de Varejo, no montante de, no mínimo,
10,0% e, no máximo, 20,0% do total das Ações, a qual
compreende a Oferta de Varejo Lock-up e Oferta de Varejo
Sem Lock-up.

Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores de Varejo Lock-up, sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores de Varejo Lock-up (i) de até 8,0% do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 8,0% do total das Ações, a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item
(i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores de Varejo Sem Lock-up, sendo certo que, caso
haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up (i) de até
2,0% do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo
alocação garantida; e (ii) superior a 2,0% do total das Ações,
a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item
(i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
a Investidores Institucionais.

Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
aos Investidores Não Institucionais, à qual será assegurado o
montante de, no mínimo, 11,0% e, a exclusivo critério da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no
máximo, 20,0%, do total das Ações, realizada pelas Instituições
Consorciadas, a qual compreende: (a) a Oferta de Varejo; e (b)
a Oferta do Segmento Private.

37

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

Opção de Ações
Suplementares

Opção outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia
ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da Instrução
CVM 400, para colocação das Ações Suplementares, nas
mesmas condições e preço das Ações da Oferta Base e das
Ações Adicionais, se aplicável, exclusivamente para prestação
dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da
Oferta, a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis,
em especial, a Instrução CVM 400.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores Não
Institucionais, no âmbito da Oferta Não Institucional, a ser
realizado mediante preenchimento de formulário específico com
uma única Instituição Consorciada.

Período de Colocação

Prazo de até 2 dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 27 de
julho de 2021 e se encerrará em 29 de julho de 2021, para
efetuar a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 13 de julho de 2021, inclusive, e
23 de julho de 2021, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 13 de julho de 2021, inclusive, e
15 de julho de 2021, inclusive, data esta que antecederá em
pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva
pelos Investidores Não Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a
1/3 (um terço) das Ações da Oferta Base, não será permitida a
colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo
as
respectivas
intenções
de
investimento
automaticamente canceladas, exceto quanto aos Pedidos de
Reserva feitos por Investidores Não Institucionais no Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, os quais não serão
cancelados.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou
outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição das Ações,
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou do
Agente de Colocação Internacional; (iii) administradores,
empregados, colaboradores, operadores e demais prepostos
das Instituições Participantes da Oferta e/ou do Agente de
Colocação
Internacional
diretamente
envolvidos
na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou do Agente
de Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos
na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as
Instituições Participantes da Oferta e/ou com o Agente de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta ou por pessoas a elas vinculadas,
desde que diretamente envolvidas na Oferta; (vii) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, por pessoas físicas ou
jurídicas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou
aos Agentes Agente de Colocação Internacional, ou por
pessoas a eles vinculadas, desde que diretamente envolvidos
na Oferta; (viii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos
menores e colaterais até o 2° (segundo) grau das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos
de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas
Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros
não vinculados.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até
6 meses contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou
(ii) na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.
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Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado na Faixa Indicativa. O preço de subscrição por Ação
será fixado após a realização do Procedimento de
Bookbuilding, e terá como parâmetro as indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade de demanda
(por volume e preço) por Ação coletada junta a Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A
escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual
os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não
haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não
Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Ação.

Procedimento de Bookbuilding Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, e com Investidores Estrangeiros pelo
Agente de Colocação Internacional, no exterior, conforme
previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução
CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento,
até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado
excesso de demanda superior a 1/3 das Ações da Oferta Base,
não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da
Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas intenções de
investimento automaticamente canceladas. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da
liquidez das ações de emissão da Companhia no mercado
Secundário. Para mais informações, veja seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação
de Investidores Institucionais que sejam consideradas
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação,
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução
da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado secundário”, na página 84 deste Prospecto
Preliminar.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as
ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total returno swap); ou (ii) que se
enquadre dentre outras exceções previstas no artigo 48,
inciso II, da Instrução CVM 400, não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da
Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da TC Traders Club S.A.,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo, elaborado
nos termos da Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e
quaisquer complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de
Ações de Emissão da TC Traders Club S.A., incluindo o
Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução
CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer complementos,
suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospectos

Este Prospecto Preliminar
considerados em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores
Institucionais.

Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a
Oferta do Segmento Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao
montante mínimo de Ações destinado à Oferta do Segmento
Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores Private Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, ser destinadas aos Investidores Private Sem Lock-up ou
aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos
no âmbito da Oferta do Segmento Private; ou (b) exceda o
montante de Ações destinado à Oferta do Segmento Private
Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.
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Rateio Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up (a) seja igual ou
inferior ao montante mínimo de Ações destinado à Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Private Sem Lock-up, de modo que
as Ações remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores
Private Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado
os limites previstos no âmbito da Oferta do Segmento Private;
ou (b) exceda o total de Ações destinado à Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a
Oferta de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante
de Ações destinado à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão, a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores de
Varejo Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais,
observado os limites previstos no âmbito da Oferta de Varejo;
ou (b) exceda o total de Ações destinado à Oferta de Varejo
Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta de Varejo Sem
Lock-up

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a
Oferta de Varejo Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao
montante mínimo de Ações destinado à Oferta de Varejo Sem
Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes,
se houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos
Investidores de Varejo Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites previstos no âmbito da
Oferta de Varejo; ou (b) exceda o montante de Ações destinado
à Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia
e pelo Coordenador Líder perante a CVM em 19 de maio
de 2021, estando a presente Oferta sujeita a prévio registro
na CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” na página 75 deste
Prospecto.
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Restrição à Venda de
Ações (Lock-up)

A Companhia, seus acionistas controladores e seus
Administradores
se
comprometeram,
perante
os
Coordenadores da Oferta e o Agente de Colocação
Internacional, a celebrar acordos de restrição à venda de ações
ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais,
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação
Internacional, concordarão em não oferecer, vender, contratar a
venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a
descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou
indiretamente, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início,
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de que
sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão
da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega
de ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como
derivativos nelas lastreados.
As vedações listadas acima não se aplicarão nas seguintes
hipóteses, sem prejuízo das demais exceções previstas nos
respectivos Instrumentos de Lock-up: (i) transferência a
afiliadas, sócios ou acionistas do signatário do Instrumento de
Lock-up, ou doações de boa-fé, desde que, antes de tal
transferência, o respectivo receptor comprometa-se com os
Coordenadores da Oferta por escrito a se vincular aos termos
dos Instrumentos de Lock-up e confirme que está em
conformidade com os termos dos Instrumentos de Lock-up; (ii)
a emissão de ações a serem alienadas no âmbito da presente
Oferta, conforme previsto no Contrato de Colocação; (iii)
emissão de ações ordinárias pela Companhia de acordo com a
conversão ou permuta de valores mobiliários permutáveis ou
conversíveis, ou o exercício de bônus de subscrição ou opções
em circulação; (iv) empréstimo pelo signatário do Instrumento
de Lock-up a um dos Coordenadores da Oferta ou a qualquer
entidade indicada pelos Coordenadores da Oferta, de uma
determinada quantidade de Ações conforme determinado por
tal Coordenador da Oferta, para fins do procedimento de
estabilização das Ações, conforme descrito no Contrato de
Colocação; (v) em conexão com as emissões de ações em
razão do exercício de opções de ações outorgadas pela
Companhia de acordo com os termos de planos de opção de
ações devidamente aprovados em vigor na data de divulgação
do Anúncio de Início e conforme descrito nos documentos da
Oferta.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.
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Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a
venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades
significativas das ações de emissão da Companhia após a
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário e a percepção dos investidores sobre a
Companhia” constante da seção “Fatores de Risco –
Riscos Relacionados à Oferta e às Ações” na página
83 deste Prospecto Preliminar.
Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva na Oferta
de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento igual ou superior a
R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento igual
ou inferior R$1.000.000,00.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva na Oferta
do Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento superior a
R$1.000.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento
igual ou inferior a R$10.000.000,00.

Valor Total da Oferta

R$562.500.004,50, considerando o Preço por Ação, que é o
ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$78.509.607,60 (setenta e oito
milhões, quinhentos e nove mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 224.286.049 ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
600.000.000 (seiscentas milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, na forma do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações. O Conselho de Administração
fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais condições da emissão de ações, e
estabelecerá se a subscrição será pública ou particular, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito
e integralizado na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição.
Antes da realização da Oferta, não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:

Ações ordinárias ..............................
Total .................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

224.286.049
224.286.049

279.841.605
279.841.605

78.509.607,60
78.509.607,60

602.281.346,95
602.281.346,95

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e o exercício da Opção de Ações
Suplementares, estima-se que, aproximadamente, 79.011.645 ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de aproximadamente 28,20% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando o exercício da totalidade
da Opção de Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:

Ações ordinárias ...............................
Total ..................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

224.286.049
224.286.049

288.174.938
288.174.938

78.509.607,60
78.509.607,60

682.005.482,79
682.005.482,79

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, considerando o exercício da totalidade da Opção de Ações
Suplementares, mas sem considerar a colocação das Ações Adicionais, estima-se que,
aproximadamente, 87.344.978 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 30,31% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares e considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais:

Ações ordinárias ..............................
Total .................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

224.286.049
224.286.049

290.952.716
290.952.716

78.509.607,60
78.509.607,60

708.576.480,74
708.576.480,74

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais, mas
sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente,
90.122.756 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente
30,98% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando o exercício da totalidade
da Opção de Ações Suplementares e a colocação da totalidade das Ações Adicionais:

Ações ordinárias ..............................
Total .................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

224.286.049
224.286.049

299.286.049
299.286.049

78.509.607,60
78.509.607,60

788.289.465,01
788.289.465,01

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais e o
exercício da totalidade da Opção de Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente,
98.456.089 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente
32,90% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Principais acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, na data
deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares e a colocação das Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho ..................
StartUps BR Holding Ltda. ..................................................
Guillermo Andres Parra Bernal ...........................................
Javier Alejandro Ramacciotti...............................................
Israel Calebe Massa ...........................................................
Omar Ajame Zanatto Miranda .............................................
Outros .................................................................................
Ações em Circulação (Inclui Ações do FIP) ........................
Total ....................................................................................

74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
23.456.089
224.286.049
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33,4%
33,4%
4,4%
1,8%
7,4%
8,3%
0,8%
10,5%
100,00%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
79.011.645
279.841.605

26,8%
26,8%
3,5%
1,4%
6,0%
6,6%
0,7%
28,2%
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando o exercício da totalidade
da Opção de Ações Suplementares e sem considerar a colocação das Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho ..................
StartUps BR Holding Ltda. ..................................................
Guillermo Andres Parra Bernal ...........................................
Javier Alejandro Ramacciotti...............................................
Israel Calebe Massa ...........................................................
Omar Ajame Zanatto Miranda .............................................
Outros .................................................................................
Ações em Circulação (Inclui Ações do FIP) ........................
Total ....................................................................................

74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
23.456.089
224.286.049

33,43%
33,43%
4,39%
1,77%
7,43%
8,25%
0,85%
10,46%
100,00%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
87.344.978
288.174.938

26,02%
26,02%
3,42%
1,38%
5,78%
6,42%
0,66%
30,31%
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares e considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho ..................
StartUps BR Holding Ltda. ..................................................
Guillermo Andres Parra Bernal ...........................................
Javier Alejandro Ramacciotti...............................................
Israel Calebe Massa ...........................................................
Omar Ajame Zanatto Miranda .............................................
Outros .................................................................................
Ações em Circulação (Inclui Ações do FIP) ........................
Total ....................................................................................

74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
23.456.089
224.286.049

33,43%
33,43%
4,39%
1,77%
7,43%
8,25%
0,85%
10,46%
100,00%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
90.122.756
290.952.716

25,77%
25,77%
3,38%
1,36%
5,73%
6,36%
0,65%
30,98%
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando o exercício da totalidade
da Opção de Ações Suplementares e a colocação da totalidade das Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho ..................
StartUps BR Holding Ltda. ..................................................
Guillermo Andres Parra Bernal ...........................................
Javier Alejandro Ramacciotti...............................................
Israel Calebe Massa ...........................................................
Omar Ajame Zanatto Miranda .............................................
Outros .................................................................................
Ações em Circulação (Inclui Ações do FIP) ........................
Total ....................................................................................

74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
23.456.089
224.286.049

33,43%
33,43%
4,39%
1,77%
7,43%
8,25%
0,85%
10,46%
100,00%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
74.971.153
74.971.153
9.846.435
3.969.594
16.660.247
18.511.378
1.900.000
98.456.089
299.286.049

25,05%
25,05%
3,29%
1,33%
5,57%
6,19%
0,63%
32,90%
100,00%

Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 55.555.556 novas ações
ordinárias a serem emitidas pela Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com o
Código ANBIMA e o Regulamento do Novo Mercado, bem como demais normativos aplicáveis, sob
a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação das Instituições Consorciadas.
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Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo
Agente de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional,
junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência
ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, em comum
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 11.111.111
novas ações ordinárias de emissão da Companhia, destinadas exclusivamente a atender eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações da Oferta Base poderá
ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até
8.333.333 Ações Suplementares, conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente,
para prestação dos serviços relacionados à atividade de estabilização de preço das Ações. Conforme
disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de
liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo,
mas não a obrigação, por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das
Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma
ou mais vezes, conforme notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a
decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e
os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.
A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia e os Coordenadores da Oferta
não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser objeto
de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido no
Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro do
Securities Act.
Aprovações Societárias
A abertura de capital da Companhia, sua adesão e admissão ao Novo Mercado e a realização da
Oferta, mediante aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus
termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 19 de maio de 2021, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 6 de junho de 2021 sob o
nº 267.829/21-8 e publicada no DOESP e no jornal “Gazeta de S. Paulo” em 15 de junho de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do
registro da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no
DOESP e no jornal “Gazeta de S. Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no
DOESP no Dia Útil seguinte.
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Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, o qual é meramente
indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os
Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados, observada as condições de
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelo Agente de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificável, na medida em que o preço
de mercado das Ações, a serem subscritas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não
haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais que
aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto,
não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) no Mercado após a Oferta
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e o
exercício da Opção de Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente, 79.011.645 ações
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente 28,20% de seu capital
social, estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação da totalidade das Ações
Adicionais e o exercício da totalidade da Opção de Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, 98.456.091 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 32,90% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na página 45
deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas, o Preço por Ação, o valor total das
comissões pagas pela Companhia aos Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos
oriundos da Oferta.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar o exercício da
Opção de Ações Suplementares e a colocação das Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões e
Despesas
(R$)

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

Companhia ......................................
Total ................................................

55.555.556
55.555.556

10,13
10,13

562.777.782,28
562.777.782,28

39.006.042,93
39.006.042,93

523.771.739,35
523.771.739,35

(1)

(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando o exercício da
totalidade da Opção de Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões e
Despesas
(R$)

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

Companhia ......................................
Total ................................................

63.888.889
63.888.889

10,13
10,13

647.194.445,57
647.194.445,57

43.698.570,38
43.698.570,38

603.495.875,19
603.495.875,19

(1)

(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar o exercício da
Opção de Ações Suplementares e considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões e
Despesas
(R$)

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

Companhia ......................................
Total ................................................

66.666.667
66.666.667

10,13
10,13

675.333.336,71
675.333.336,71

45.266.463,57
45.266.463,57

630.066.873,14
630.066.873,14

(1)

(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando o exercício da
totalidade da Opção de Ações Suplementares e a colocação da totalidade das Ações Adicionais:
Ofertante

Quantidade

75.000.000
Companhia ................................................
75.000.000
Total ..........................................................
(1)

(2)
(3)

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões e
Despesas
(R$)

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

10,13
10,13

759.750.000,00
759.750.000,00

49.970.142,59
49.970.142,59

709.779.857,41
709.779.857,41

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia. Para mais detalhadas sobre as despesas, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com todos os
custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar adversamente seus resultados no período
subsequente à realização da Oferta” constante na página 87 deste Prospecto.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e a colocação das Ações Adicionais:

Custos

Valor(1)
(R$)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(1)(2)

Custo por
Ação(1)
(R$)

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)(2)

Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação.................................
Comissão de Colocação .....................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação .......
Comissão de Incentivo(3) .....................................
Total de Comissões ..........................................

4.220.833,37
12.662.500,10
4.220.833,37
7.034.722,28
28.138.889,11

0,75%
2,25%
0,75%
1,25%
5,00%

0,08
0,23
0,08
0,13
0,51

0,75%
2,25%
0,75%
1,25%
5,00%

Despesas da Oferta
Tributos e Outras Retenções ..............................
Taxa de Registro na CVM ...................................
Custos da B3 .......................................................
Taxa de Registro na ANBIMA .............................
Despesas com Auditor Independente .................
Despesas com Advogados e Consultores(4) .......
Outras despesas da Oferta(5)(6) ...........................
Total de Despesas .............................................
Total de Comissões e Despesas da Oferta.....

3.005.426,45
634.628,72
273.985,08
16.573,81
1.084.426,77
5.691.254,09
160.858,90
10.867.153,82
39.006.042,93

0,53%
0,11%
0,05%
0,00%
0,19%
1,01%
0,03%
1,93%
6,93%

0,05
0,01
0,00
0,00
0,02
0,10
0,00
0,20
0,70

0,53%
0,11%
0,05%
0,00%
0,19%
1,01%
0,03%
1,93%
6,93%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Com base no Preço por Ação de R$10,13 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$11,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos
Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de
Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia, independentemente de parâmetros objetivos. O eventual
pagamento pela Companhia utilizará como parâmetro sua percepção acerca da atuação do coordenador durante a preparação,
execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para a Ofertante.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos
Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.

Não há outra remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta (com
exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos decorrentes da atividade de
estabilização) ou ao Agente de Colocação Internacional, exceto pela descrita acima, bem como
não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia, para participar da colocação das Ações exclusivamente junto a Investidores Não
Institucionais.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#
1

Data(1)
19/05/2021

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

2

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos
das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar

06/07/2021

3

Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

07/07/2021

4

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos
das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

13/07/2021

5

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

15/07/2021

6

Encerramento do Período de Reserva

23/07/2021
(roadshow)(2)

7

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional
e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

26/07/2021

8

Concessão do registro da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

27/07/2021

9

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

28/07/2021

10

Data de Liquidação

29/07/2021

11

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

27/08/2021

12

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

31/08/2021

13

Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

15/09/2021

14

Data de encerramento do Lock-up da Oferta Private

05/10/2021

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

27/01/2022

15
(1)

(2)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à
CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso
ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período
compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for divulgado e a data em que for determinado o Preço por Ação.

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações a partir da data da nova
divulgação do Aviso ao Mercado, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor por meio do
pagamento do valor informado pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva e serão formalizadas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei das
Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição.
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de divulgação de Anúncio de
Retificação nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da
Oferta, das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre
“Procedimento de Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou
Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na
página 53, 68, 70 e 75 deste Prospecto.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I.

uma oferta aos Investidores Não Institucionais, realizada pelas Instituições Consorciadas,
compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores Private, observado os termos descritos abaixo; e
(b) uma oferta aos Investidores de Varejo, observado os termos descritos abaixo.

II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelo Agente de Colocação Internacional.
Os Coordenadores da Oferta, com expressa anuência da Companhia, elaborarão plano de
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual
levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e relações da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta e da Companhia, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus
clientes, em conformidade com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os
investidores , em conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio,
pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória,
de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da
totalidade das Ações da Oferta Base por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos
do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e
intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente
depositados pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota
atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis
contados da data da disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida que o
regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e não será admitida a
distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não
haja investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações objeto da Oferta”, na
página 87 deste Prospecto.
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Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento, em caráter irrevogável e
irretratável, do Pedido de Reserva, no âmbito da Oferta Não Institucional, junto a uma única
Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou, no caso de Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, terminando em data que antecederá em pelo menos sete dias úteis a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na
Oferta de Varejo e os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do Segmento
Private, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará em
data que antecederá em pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
sendo que aqueles Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas e
que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior
a um terço à quantidade de Ações da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus
Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de
Reserva cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço das Ações da
Oferta Base.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM 27,
o Pedido de Reserva será o documento por meio do qual o Investidor Não Institucional aceitará
participar da Oferta, subscrever e integralizar as Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa
forma, a subscrição das Ações será formalizada por meio do sistema de registro da B3, sendo,
portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição.
No contexto da Oferta Não Institucional e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária
previsto no artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, o montante de, no mínimo, 11,0% da
totalidade das Ações, e de, no máximo, 20,0% do total das Ações será destinado prioritariamente à
colocação pública para Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva,
conforme o caso, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste item:
I.

o montante de, no mínimo 1,0% e, no máximo 10,0% do total das Ações, será destinado à
colocação pública para Investidores Private, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores Private Lock-up (i) de até 0,8% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% do total das
Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores Private Sem Lock-up (i) de até 0,2% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,2% do
total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
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II. o montante de, no mínimo, 10,0% e no máximo, 20,0% do total das Ações, será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores de Varejo Lock-up (i) de até 8,0% do total das Ações,
tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8,0% do total das
Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up (i) de até 2,0% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2,0% do
total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definido a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva na Oferta de Varejo e os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do
Segmento Private, os Investidores Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir
simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não Institucional indicadas acima,
devendo, para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a
serem alocados em cada modalidade de Oferta Não Institucional desejada, com uma única
Instituição Consorciada.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos
de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido
de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações
constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência, especialmente as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 22 e 83, respectivamente, bem como
o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a
manutenção de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do
Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência
para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição
Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do
cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais
adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada
de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade
de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não
Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler cuidadosamente
os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as
informações constantes deste Prospecto Preliminar.
Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, os Investidores Private que desejarem adquirir Ações no âmbito
da Oferta do Segmento Private poderão preencher seu respectivo Pedido de Reserva com uma
única Instituição Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na
Oferta do Segmento Private por Investidor Private.
Os Investidores Private que aderirem à Oferta do Segmento Private não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
o caso, cada um dos Investidores Private interessados em participar da Oferta deverá
realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (iii),
(v), (vi), (vii), (viii), (x), (xii), e (xiii) abaixo e na seção “Violação das Normas de Conduta” na
página 72 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores Não Institucionais que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
do Segmento Private Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que
estão de acordo com o Lock-up do Segmento Private, sob pena de ser considerado um
Investidor da Oferta Private Sem Lock-up e não participar da Oferta do Segmento Private
Lock-up;

(iii)

os Investidores Private que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, no Pedido de
Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva,
conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de
posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao
valor estabelecido pelo Investidor Private, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado e os valores eventualmente depositados serão devolvidos, no
prazo máximo de três dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);

(iv)

as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores Private interessados na realização de Pedidos de Reserva
que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva,
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações
constantes deste Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério,
exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia
do Pedido de Reserva; (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada e (d) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada;

(v)

os Investidores Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob
pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada observado ainda
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private;
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(vi)

caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores Private que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que
tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os
eventuais valores eventualmente depositados integralmente devolvidos, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos, inclusive, em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada,
no prazo máximo de três dias úteis contados da data do cancelamento do Pedido de
Reserva pela Instituição Consorciada;

(vii)

caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a Oferta do Segmento Private
Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinado à Oferta do
Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private no âmbito da Oferta do Segmento
Private Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas
aos investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites previstos no âmbito da Oferta do Segmento Private; ou
(b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up, será realizado
Rateio Oferta do Segmento Private Lock-up. Caso haja Rateio na Oferta Segmento Private
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive,
em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo de até
três dias úteis contados da Data de Liquidação;

(viii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a Oferta do Segmento Private
Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinado à Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private no âmbito da Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão, a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, ser
destinadas aos investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observados os limites previstos acima; ou (b) exceda o total de Ações
destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, será realizado Rateio Oferta Private
Sem Lock-up. Caso haja Rateio na Oferta Private Sem Lock-up, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função de IOF/Câmbio e
quaisquer tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada no prazo de até três dias úteis
contados da Data de Liquidação;
(ix)

até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor Private pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações
alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do rateio descrito nos itens (vii) e (viii)
acima), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer
caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
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(x)

até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor Private que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor Private não tenha
estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação
multiplicado pelo número de Ações a eles alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Investidor Private;

(xi)

na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo
Investidor Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o
pagamento previsto no item (x) acima;

(xii)

caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido
pelos Investidores Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (d) ocorra um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, o Investidor Private poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva devendo,
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização
do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil
subsequente à data em que o Investidor Private for comunicado diretamente pela Instituição
Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b), (c) e (d) acima.
Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por
meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao
Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No
caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva
Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Private está ciente de que a Oferta
original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor
Private não informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste
item, o Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor Private deverá efetuar o
pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor Private já tenha efetuado o
pagamento nos termos do item (x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos
termos deste item, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
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(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor Private o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Private já tenha
efetuado o pagamento nos termos do item (x) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo de até três dias úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento
do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
Lock-up da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 70 dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta do Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private, ao
realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela
B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up do Segmento Private. Não obstante o
Lock-up do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private
Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3,
caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no
âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Private Lock-up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up do
Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta do
Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia
ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para
maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade
da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 86
deste Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo poderão
preencher seu respectivo Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, observados
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo por Investidor de Varejo.
Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de
Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta deverá realizar
Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto
pelo disposto nos incisos (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xii), e (xiii) e na seção “Violação das
Normas de Conduta” na página 72 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de Varejo
Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de ser considerado um Investidor de Varejo Sem
Lock-up e não participar da Oferta de Varejo Lock-up;

(iii) cada Investidor de Varejo que decidir participar diretamente da Oferta poderá estipular, no
respectivo Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400,
sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em
valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva
será automaticamente cancelado e os valores eventualmente depositados serão devolvidos,
no prazo máximo de três dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva
que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes
deste Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a
manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido
de Reserva; (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para
obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada
para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na
Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada
Instituição Consorciada; e (d) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado
da reserva por parte da Instituição Consorciada;
(v) os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob
pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada, observado ainda
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo;
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(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço da quantidade de Ações da
Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que
tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os eventuais
valores eventualmente depositados integralmente devolvidos, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive,
em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de
três dias úteis contados da data do cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição
Consorciada;
(vii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a Oferta de Varejo Lock-up (a) seja
igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e
dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up ou aos
Investidores Institucionais, observado os limites previstos acima; ou (b) exceda o total de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado Rateio Oferta de Varejo Lock-up.
Caso haja Rateio na Oferta de Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo de até três dias úteis contados da Data de
Liquidação;
(viii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva para a Oferta de Varejo Sem Lock-up
(a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, não
haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver,
poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, ser destinadas à Oferta de Varejo Lock-up ou aos Investidores Institucionais,
observados os limites previstos acima; ou (b) exceda o montante de Ações destinados à
Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado Rateio Oferta de Varejo Sem Lock-up. Caso
haja Rateio Oferta de Varejo Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos, inclusive, em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham
a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, no prazo de até três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações
alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do rateio descrito nos itens (vii) e (viii)
acima), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso,
o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
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(x) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor de Varejo não tenha
estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação
multiplicado pelo número de Ações a ele alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Investidor de Varejo;
(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que
tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco
assumido pelos Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do
artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do
artigo 20 da Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400; e/ou (d) ocorra um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva
devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor de Varejo for comunicado
diretamente pela Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas
(b), (c) e (d) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão
imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do
anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificarse, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor de
Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições. Caso o Investidor de Varejo não informe sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos deste item, o Pedido de Reserva, será considerado válido e
o Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o
Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (x) acima e venha a
desistir do Pedido de Reserva nos termos deste item, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a
ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo de até
três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
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(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos do item (x) acima, os valores depositados serão devolvidos
sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos
e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os
valores pagos, inclusive, em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota
majorada, no prazo de até três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da
Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta,
nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 50 dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor de Varejo Lock-up, ao
realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela
B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante o
Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham
a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de
Varejo que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos
normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da
Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo
Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de
forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade
da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 86
deste Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelo Agente
de Colocação Internacional junto aos Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Ações remanescentes serão destinadas à
colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e do
Agente de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais
reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de investimento e assumindo cada
Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos acima para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento, em valor
financeiro, durante o Procedimento de Bookbuilding.
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Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva,
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia dos
Coordenadores da Oferta e do Agente de Colocação Internacional, levando em consideração o
disposto no Plano de Distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e
do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base
diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de
avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Até às 16h00 do primeiro dia útil imediatamente subsequente à data de disponibilização do
Anúncio de Início, os Coordenadores da Oferta e o Agente de Colocação Internacional informarão
aos Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por
telefone ou correspondência, sobre a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas e o
valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de
Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos
imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de
Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
No contexto da Oferta Institucional, e conforme dispõe a Resolução CVM 27, a subscrição das
Ações por determinados Investidores Institucionais está dispensada da apresentação de
documento de aceitação da Oferta. No caso de Investidores Institucionais que não estejam
contemplados pela dispensa da apresentação de documento de aceitação da Oferta, nos termos
da Resolução CVM 27, a subscrição de Ações deverá ser formalizada mediante ato de aceitação
da Oferta pelo Investidor Institucional, o qual deverá ser realizado junto ao Coordenador da Oferta
com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento e deverá, no mínimo, (i) conter as condições
de subscrição e de integralização das Ações, (ii) esclarecer que não será admitida a distribuição
parcial da Oferta, (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à
Oferta, e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal
formalização poderá ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador da
Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento.
A subscrição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei das
Sociedades por Ações e da Resolução CVM 27, por meio do sistema de registro da B3, sendo,
portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelo Agente de Colocação
Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas
no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos da
Lei 4.131, da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
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Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400;
e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor
Institucional poderá desistir da respectiva intenção de investimento, devendo, para tanto, informar
sua decisão ao Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento
(1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo,
no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o
Investidor Institucional for comunicado diretamente pelo Coordenador da Oferta sobre a suspensão
ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das
alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos
mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do
anúncio de retificação, o respectivo Coordenador da Oferta deverá acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Institucional
está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Caso o Investidor Institucional não informe sua decisão de desistência da intenção de investimento
nos termos deste inciso, a intenção de investimento será considerada válida e o Investidor
Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor Institucional já
tenha efetuado o pagamento nos termos descritos acima e venha a desistir da intenção de
investimento nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução,
caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive,
em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo de até três dias úteis
contados do pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento.
Caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todas as intenções de investimento serão canceladas e o
Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento comunicará ao
respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Institucional já tenha efetuado
o pagamento nos termos descritos acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução,
caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive,
em função de IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo de até três dias úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação
importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da
Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, sendo permitida a
colocação de Ações a Pessoas Vinculadas até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior
a um terço das Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da
Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
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A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às eventuais
instituições financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo
único do artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da
Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo
operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou
(ii) que se enquadre dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço
das Ações”, na página 88 deste Prospecto Preliminar.
A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS
VINCULADAS
NO
PROCEDIMENTO
DE
BOOKBUILDING
PODERÁ
IMPACTAR
ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO E O INVESTIMENTO NAS AÇÕES
POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS PODERÁ
REDUZIR A LIQUIDEZ DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA NO
MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE
RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES – A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES
INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE
BOOKBUILDING PODERÁ IMPACTAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DO PREÇO POR
AÇÃO, E O INVESTIMENTO NAS AÇÕES POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM
PESSOAS VINCULADAS PODERÁ PROMOVER REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA NO MERCADO SECUNDÁRIO”, NA PÁGINA 84
DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 27 de julho de
2021, nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de
disponibilização do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de 6 meses, contado a
partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em
27 de janeiro de 2022, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16h00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.

66

Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia e pelos Coordenadores da Oferta, tendo
como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do Contrato de Colocação, os
Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de garantia firme de liquidação
individual e não solidária, a totalidade das Ações da Oferta Base e Ações Adicionais, se aplicável,
diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da
Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 70 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, o Agente de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e do Agente de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento
pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos
relevantes na Companhia e em seus negócios, a execução de certos procedimentos pelos Auditor
Independenteda Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia
e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de termos de restrição à negociação das
Ações pela Companhia e seus Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia assumiu a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e o Agente de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia a indenizar o Agente de Colocação
Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui
declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos
judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados
contra a Companhia no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados
Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados
Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a
Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação
poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações adicionais,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta
pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a
Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que
os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 87 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 76 deste Prospecto.
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Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
A Companhia e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a CVM autorize a modificação
ou a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas
circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da distribuição, que
resulte em um aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia e pelos Coordenadores
da Oferta. Adicionalmente, a Companhia e os Coordenadores da Oferta poderão modificar, a
qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores,
conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de
modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento da distribuição da
Oferta poderá ser adiado em até 90 dias.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3, na rede mundial de computadores, veículos
também utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional manifeste que está ciente de que a
oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Nessa
hipótese, em relação ao Investidor Não Institucional que já tenha aderido à Oferta, cada Instituição
Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou
qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que
tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação
efetuada, para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis do recebimento da comunicação, o
interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento torna ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de três dias úteis da data de
divulgação da revogação, sem qualquer remuneração ou correção monetária, e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes conforme disposto no artigo 26 da Instrução
CVM 400.
Com a divulgação do Anúncio de Retificação, a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores ao Anúncio de Retificação tornar-se-ão ineficazes, devendo ser restituídos
integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo
de três dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, conforme disposto no artigo 26
da Instrução CVM 400.
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Ademais, caso ocorra um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, poderão
os Investidores Não Institucionais desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer
ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus
respectivos Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência
enviada ao endereço da Instituição Consorciada), nos termos acima descritos, até as 16:00 horas
do quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data
de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta enviada pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta ou da ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço por Ação em valor
inferior à Faixa Indicativa. possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais, o que
poderá reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta, bem como
a sua capacidade de executar o plano de negócios da Companhia” na página 87 deste Prospecto.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos
do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. No caso de resilição voluntária ou involuntária do
Contrato de Distribuição, deverá ser submetido à análise prévia da CVM pleito justificado de
cancelamento do registro da Oferta, para que seja apreciada a aplicabilidade do artigo 19, §4º, da
Instrução CVM nº 400/03.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados, e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento
da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso
o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de
quaisquer dos eventos acima referidos.
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Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do seu registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O
prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, prazo durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até o quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores
que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à
restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias úteis, sem qualquer remuneração
ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como de sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional, a concessão do registro da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações da Oferta Base e das Ações Adicionais, se aplicável, em mercado de balcão
não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta

Percentual (%)

Coordenador Líder ..............................................................................................................................
Banco Modal .......................................................................................................................................
Total ....................................................................................................................................................

85,00
15,00
100,00

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar
financeiramente as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, se aplicável, que tenham sido
subscritas, porém não integralizadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
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A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for
concluído o Procedimento de Bookbuilding, forem assinadas e cumpridas as condições
precedentes do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, forem
concedidos os registros da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a categoria “A”
pela CVM e da Oferta pela CVM e seja disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
Caso as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, se aplicável, objeto de Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas por investidores não sejam totalmente integralizadas por estes
até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, subscreverá e integralizará, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção
e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre
(i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação, e (ii) o número de
Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas e integralizadas, no Brasil,
por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das atividades de estabilização não estarão sujeitas a tais
limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, após
notificação aos demais Coordenadores da Oferta, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta,
por um período de 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive,
por meio de operações bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual será previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476,
antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador, ou da Corretora, de realizar operações
bursáteis visando à estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas
e retomadas a qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim,
o Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as
operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das
atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu
exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços
indicados na seção “Informações Adicionais” a partir da página 75 deste Prospecto.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termos de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no
artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis,
(i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações
no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva e a Instituição Consorciada
deverá informar imediatamente aos respectivos investidores de quem tenha recebido Pedidos de
Reserva sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada
integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às
Ações, no prazo máximo de até três dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer
tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará integralmente com quaisquer
custos, perdas, incluindo lucros cessantes, danos e prejuízos relativos à sua exclusão como
Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de
eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento,
honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores
da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e
empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda
que estes possam incorrer, e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis meses contados da
data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada a que se refere esta seção deverá informar os
investidores de quem tenham recebido Pedido de Reserva, imediatamente, sobre o referido
cancelamento. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por
quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva cancelados
por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu
estatuto social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme
vigentes nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 5% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho
de Administração;
c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
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d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores;
f)

direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e

g) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência da Companhia.
Negociação das Ações Ordinárias
A partir do dia útil seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início, as ações ordinárias de
emissão da Companhia serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3 sob o código
“TRAD3”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência sobretudo nos itens “5. Política de gerenciamento de riscos e controles
internos”, “12. Assembleia geral e administração”, “13. Remuneração dos Administradores”,
“16. Transações com partes relacionadas”, “20. Política de negociação de valores mobiliários ” e
“21. Política de divulgação de informações”. Para informações adicionais sobre a negociação das
Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações.
Contratação de Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia a contratação de instituição para desenvolver atividades de formador de mercado,
nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, para a realização de operações
destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado
secundário, no entanto, não houve a contratação de formador de mercado.
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Acordos de Restrição à Venda de Ações (Investimentos de Lock-up)
A Companhia, seus acionistas controladores e seus Administradores se comprometeram, perante
os Coordenadores da Oferta e o Agente de Colocação Internacional, a celebrar acordos de
restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumentos de Lock-up”), por
meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional,
concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia,
conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma
onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da
Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber ações ordinárias de
emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações ordinárias de
emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados.
As vedações listadas acima não se aplicarão nas seguintes hipóteses, sem prejuízo das demais
exceções previstas nos respectivos Instrumentos de Lock-up: (i) transferência a afiliadas, sócios ou
acionistas do signatário do Instrumento de Lock-up, ou doações de boa-fé, desde que, antes de tal
transferência, o respectivo receptor comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por escrito a
se vincular aos termos dos Instrumentos de Lock-up e confirme que está em conformidade com os
termos dos Instrumentos de Lock-up; (ii) a emissão de ações a serem alienadas no âmbito da
presente Oferta, conforme previsto no Contrato de Colocação; (iii) emissão de ações ordinárias
pela Companhia de acordo com a conversão ou permuta de valores mobiliários permutáveis ou
conversíveis, ou o exercício de bônus de subscrição ou opções em circulação; (iv) empréstimo pelo
signatário do Instrumento de Lock-up a um dos Coordenadores da Oferta ou a qualquer entidade
indicada pelos Coordenadores da Oferta, de uma determinada quantidade de Ações conforme
determinado por tal Coordenador da Oferta, para fins do procedimento de estabilização das Ações,
conforme descrito no Contrato de Colocação; (v) em conexão com as emissões de ações em razão
do exercício de opções de ações outorgadas pela Companhia de acordo com os termos de planos
de opção de ações devidamente aprovados em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início e
conforme descrito nos documentos da Oferta.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A emissão, a venda, ou a
percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da
Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário e a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” na página 84 deste Prospecto.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é o Itaú Corretora de Valores S.A.
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Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes
da tomada de decisão de investimento. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários
de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas
patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimentos. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos
específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia,
mercado de atuação e os riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos
associados aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. O investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no entendimento da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao
seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento
nas Ações.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de
mercado.
Informações adicionais
A aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este
Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das
páginas 83 e 22, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do
Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura
deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios
e avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva
das Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da
Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
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COMPANHIA
TC Traders Club S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º e 11º andares
CEP 04542-000, São Paulo – SP – Brasil
At.: Pedro Medeiros Machado
Tel.: +55 (11) 4200-7850
www.tc.com.br/ri (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”).
COORDENADORES DA OFERTA
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de
Ações da TC Traders Club S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Modal S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, Salão 501
CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Felipe Colin de Soarez
Tel.: +55 (11) 2106-1255
E-mail: felipe.soarez@modal.com.br
https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas (neste website, selecionar “Ofertas
em andamento” e selecionar o quadro “Oferta Pública Inicial TC Traders Club S.A.” e, por fim, clicar
em “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e
4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo
(www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar
“Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na
tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente a “TC
Traders Club S.A.”, e, posteriormente, clicar no link referente a este Prospecto Preliminar
disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/
ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “TC Traders Club S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto
Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3, INDICADOS A SEGUIR:
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COMPANHIA
TC Traders Club S.A.
www.tc.com.br/ri (neste website, clicar “Aviso ao Mercado”)
COORDENADORES DA OFERTA
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de
Ações da TC Traders Club S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
Banco Modal S.A.
https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas (neste website, selecionar “Ofertas
em andamento” e selecionar o quadro “Oferta Pública Inicial TC Traders Club S.A.” e, por fim, clicar
no título do documento correspondente).
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br, em tal página, acessar em “Central de Sistemas” na página inicial, acessar
“Informações Sobre Companhias”, em seguida, preencher “TC Traders” e clicar em continuar e,
após, clicar sobre “TC Traders Club S.A.”, em seguida, selecionar a opção “Documentos de Oferta
de Distribuição Pública” na caixa “Categoria” e a opção “Período” em “Período de Entrega” e, em
seguida, consultar e acessar “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento”, conforme aplicável.
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, na página “Empresas”, clicar em “TC Traders Club S.A.”
link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S,
sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos
termos do Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a
Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes
deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações
constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de
Referência.
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LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 22 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM
COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE
CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 19 de maio de 2021.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce, Multiplus,
OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em função do forte
relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de acordo com a
percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação em todas as
operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou
as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas
públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o
BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi
registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do
follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG
Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG
Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG
Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de telefônica Brasil e
Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de distribuição de ações da
Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de
distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem
como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, e da Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e
da Rumo, e do re-IPO da Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e
follow-on das seguintes companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS
Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ
TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King.
Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo
Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC,
Dimed, Banco PAN, JSL Logística, Rumo, Banco Inter, Santos Brasil assim como do IPO da Mitre
Realty, Estapar, Ambipar, Lojas Quero, Lavvi, Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do
Brasil, Petz, Melnick Even, Track & Field, Sequoia Logística, Meliuz, Enjoei, Aeris, Alphaville, Rede
D’or e 3R Petroleum.
Em 2021, o BTG Pactual participou do follow-on do próprio BTG Pactual, Light, BrasilAgro,
PetroRio, Locaweb, 3R Petroleum, Sequoia Logística, assim como do IPO da HBR Realty, Vamos,
Intelbras, Bemobi, Jalles Machado, Cruzeiro do Sul, Westwing, Orizon, Mater Dei, Allied.
Banco Modal
O Banco Modal possui 25 anos de história e teve início com a transformação da Modal DTVM. Em
1996 obteve a autorização para se transformar em banco múltiplo com carteira comercial e de
banco de investimentos. Em abril de 2021, realizou sua oferta pública inicial, com listagem e
negociação na B3.
Entre outros produtos e serviços ofertados pelo Banco Modal, este oferece a seus clientes pessoas
jurídicas serviços de assessoria em operações de fusão e aquisição e em operações de renda fixa
e renda variável.
Em 2020, o Banco Modal coordenou 9 ofertas de renda fixa e fundos imobiliários, que somaram
mais de 1,2 bilhão em volume de emissão e, até o momento no ano de 2021, coordenou 4 ofertas
de renda fixa, 1 oferta de renda variável e 1 de fusão e aquisição.
Em 5 de fevereiro de 2021, o Banco e os acionistas da Eleven Serviços de Consultoria e Análise
S.A. (“Eleven”) firmaram contrato de compra e venda por meio do qual o Banco Modal adquiriu a
totalidade das ações da Eleven.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O COORDENADOR LÍDER
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e a Companhia celebraram contrato de prestação
de serviços no qual a Companhia poderá apresentar a certos clientes da Companhia que
demonstrem interesse em serviços e produtos oferecidos pelo Coordenador Líder. Nos últimos
12 meses, o Coordenador Líder não recebeu remuneração em razão de tal acordo.
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários que ainda estejam em período de silêncio,
financiamentos à aquisições que a Companhia venha a realizar, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 88 deste Prospecto.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga ao BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O BANCO MODAL
Em 5 de fevereiro de 2021, o Banco Modal e os acionistas da Eleven Serviços de Consultoria e
Análise S.A. (“Eleven”) firmaram contrato de compra e venda por meio do qual o Banco Modal
adquiriu a totalidade das ações da Eleven.
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A Eleven figura dentre os parceiros institucionais que fornecem relatórios aos assinantes da
plataforma TC Mover, junto com o BTG Pactual, Exame Invest Pro, Genial Investimentos, Banco
Inter e MyCap. Não existe relação de exclusividade entre a Eleven e a plataforma TC Mover.
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Banco Modal e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Banco Modal e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Banco Modal e/ou qualquer sociedade
do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários que ainda estejam em período de silêncio,
financiamentos à aquisições que a Companhia venha a realizar, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
O Banco Modal e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Banco
Modal e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 88 deste Prospecto.
O Banco Modal e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga ao Banco Modal e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Banco Modal poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Banco
Modal como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Banco Modal ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 22 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na
página 496 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão
da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros fatores, e
os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão afetar a Companhia
de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia, ou
que atualmente são considerados irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira
significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira adversa, a indicação de que um risco,
incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito adverso para a
Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares significa que o risco,
incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso em seus negócios,
condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta
seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 496 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia da COVID-19,
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, podendo impactar
diretamente os negócios e resultados da Companhia, bem como o valor das ações.
Quaisquer surtos de doenças que podem vir a afetar o comportamento das pessoas, como a atual
pandemia da COVID-19, o zika, o ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), podem ter
um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira e, consequentemente, os resultados operacionais e nas ações de
emissão da Companhia.
A recente pandemia global da COVID-19 pode ter impactos de longa extensão, como o fechamento
de fábricas, condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global.
Atualmente, a cadeia de suprimento global está ameaçada e os fabricantes de equipamentos já
reduziram o fornecimento de produtos e/ou matérias-primas.
Além disso, autoridades públicas e agentes privados em diversos países do mundo adotaram e
podem vir a adotar uma série de medidas voltadas à contenção do surto, que podem incluir,
restrições à circulação de bens e pessoas, incluindo quarentena e lockdown, cancelamento ou
adiamento de eventos públicos, suspensão de operações comerciais, fechamento de
estabelecimentos abertos ao público, entre outras medidas mais ou menos severas.
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Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença pode vir a ter um impacto adverso relevante
nos mercados, principalmente no mercado acionário. Por conseguinte, a adoção das medidas
descritas acima aliadas às incertezas provocadas pela pandemia da COVID-19, provocaram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, inclusive no Brasil. Durante o mês
de março de 2020, por exemplo, houve seis paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3.
A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão da
pandemia da COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer,
provocando a oscilação dos ativos negociados na B3.
O Brasil tem enfrentado o surgimento de novas variantes do coronavírus (Sars-Cov-2), que tem
ocasionado o aumento significativo no número de mortos e de infectados, fato que pode prolongar
a pandemia no Brasil e no mundo, com novos períodos de quarentena e lockdown, restrições a
viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na
cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução generalizada de consumo. Nesse
sentido, as novas variantes do vírus e o aumento no número de casos pode causar efeitos
adversos no mercado, provocando oscilações dos valores mobiliários da Companhia negociados
na B3.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de
emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente a cotação dos tais ativos, além de
dificultar o acesso da Companhia ao mercado de capitais e financiamento de suas operações e em
termos aceitáveis.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos
da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação
destes no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior
a um terço das Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da
Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente o processo de formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações de emissão da Companhia no mercado secundário.
A emissão, a venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das
ações de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de
Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário e a percepção dos investidores sobre a Companhia
A Companhia, seus acionistas controladores e seus administradores celebrarão acordos de
restrição à venda das ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-Up), por meio dos quais
se comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o
período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia e detidas
pelos administradores da Companhia estarão disponíveis para venda no mercado.
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A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia e a percepção dos investidores sobre a
Companhia.
Podemos diluir a participação societária dos titulares de ações ordinárias de nossa emissão
se optarmos por captar recursos por meio de oferta subsequente de ações ou pela emissão
de títulos conversíveis em ações.
Podemos decidir expandir nosso negócio, agregando mais sócios por meio de oferta subsequente
de ações de nossa emissão ou pela emissão de títulos conversíveis em ações. Nesses casos,
como cada sócio detém uma parte percentual da empresa, quando entram novos sócios há uma
diluição da fatia de cada um, em termos proporcionais. A distribuição pública de ações ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de nossa emissão pode ser realizada, inclusive,
com a exclusão do direito de preferência aos nossos acionistas, podendo resultar na diluição da
participação dos nossos acionistas no capital social e, caso a emissão seja realizada abaixo do
valor contábil, poderá resultar também em uma diluição do valor contábil da participação dos
nossos acionistas. Adicionalmente, ainda que que sejam emitidas ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações ou permutáveis em ações de nossa emissão sujeitos ao direito de
preferência, os investidores que optarem por não participar de qualquer oferta prioritária poderão
sofrer uma diluição de sua participação em nosso capital social.
Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar excessivamente
vinculados à cotação das ações, uma vez que participam de um programa de pagamento
baseado em ações e podem participar de novos planos de remuneração baseado em ações
que vierem a ser aprovados.
Os administradores e executivos da Companhia são participantes de um programa de pagamento
baseado em ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de
2021, cujo potencial ganho para seus participantes está vinculado ao maior valor de mercado das
ações de emissão da Companhia. Além disso, eles podem ser beneficiários de novos planos de
remuneração baseado em ações que vierem a ser aprovados.
O fato dos administradores e executivos participarem do referido programa e de programas futuros
pode levar a administração da Companhia a dirigir os negócios e os executivos a conduzir as
atividades com maior foco na geração de resultados no médio prazo, o que poderá não coincidir
com os interesses dos demais acionistas que tenham uma visão de investimento de longo prazo.
Para mais informações sobre o programa de pagamento baseado em ações da Companhia, ver o
item 13.4 do Formulário de Referência.
Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os
interesses de seus acionistas minoritários.
Os acionistas controladores têm poderes para, entre outras coisas, elegerem a maioria dos
membros do Conselho de Administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que
exija aprovação de acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações
societárias, alienações e a época do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as
exigências de pagamento do dividendo obrigatório impostas pela Lei das Sociedades por Ações.
Os acionistas controladores poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações, buscar
financiamentos ou operações similares que podem entrar em conflito com os interesses dos
investidores. Não se pode assegurar que os interesses dos acionistas controladores da Companhia
estarão alinhados com os interesses dos demais investidores nas deliberações. Por fim, caso a
Companhia deixe de ser controlada pelos atuais acionistas controladores, os novos controladores
poderão possuir interesses e projetos diversos dos atuais e igualmente conflitante com os
interesses dos demais acionistas.
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A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
titulares de ações.
De acordo com o seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos acionistas, no mínimo, 5% de
lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma
de dividendos ou juros sobre capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para
compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não
ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a
Lei das Sociedades por Ações permite que uma companhia aberta suspenda a distribuição
obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração
informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação
financeira da Companhia. Caso qualquer destes eventos ocorra, os proprietários de ações podem
não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender os valores mobiliários da
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação com outros mercados; isto porque, o
mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e
mais concentrado que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. A volatilidade e
falta de liquidez limitam substancialmente a capacidade dos detentores dos valores mobiliários de
emissão da Companhia de vendê-los ao preço e na ocasião em que desejem e,
consequentemente, poderão afetar negativamente o preço de mercado dos valores mobiliários
emitidos. O preço de mercado das ações de emissão da Companhia poderá flutuar por diversas
razões, incluindo pelos fatores de risco mencionados no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto, ou por eventuais fatores de riscos aqui não contemplados, e/ou por motivos
relacionados ao seu desempenho.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor total de capitalização das companhias listadas na B3
correspondia a aproximadamente R$5,1 trilhões, segundo informações da própria B3, com um
volume médio diário de R$29,8 bilhões no ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. Ainda
segundo a B3, foram realizados em seu pregão, durante o ano de 2020, 843,2 milhões de
negócios, frente aos 394,3 milhões registrados no ano anterior. Essas características de mercado
podem limitar substancialmente a capacidade dos titulares de ações de emissão da Companhia de
vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e, consequentemente, poderão vir a
afetar negativamente o preço de mercado das ações.
Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações.
Os Investidores de Varejo ou Investidores Private que subscreverem Ações no âmbito da Oferta de
Varejo Lock-up ou da Oferta de Segmento Private Lock-up não poderão, pelos prazos de 50 dias e
70 dias, respectivamente, contados da data da divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender,
alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a
qualquer título tais Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta. Desta forma, caso o
preço de mercado das ações venha a cair e/ou Investidores de Varejo ou Investidores Private, por
quaisquer motivos, venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de
Varejo ou do Lock-up do Segmento Private, e tendo em vista a impossibilidade tais Ações de sua
titularidade serem oferecidas, vendidas, alugadas (emprestadas), contratadas a venda, dadas em
garantia ou cedidas ou alienadas de outra forma ou a qualquer título, tais restrições poderão
causar-lhes perdas.
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A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de
alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da
subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que
possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na
ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a
totalidade das Ações da Oferta Base.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Ações da Oferta Base não sejam
integralmente subscritas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, e intenções de
investimento automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da
Oferta, veja a seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página
68 deste Prospecto.
A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e despesas da Oferta. O desembolso desses valores pela
Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta e, por
consequência, os valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar
negativamente os resultados da Companhia no período de apuração subsequente à realização da
Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia é parte do Contrato de Colocação Internacional, que regula os
esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta
uma cláusula de indenização em favor do Agente de Colocação Internacional para que a
Companhia os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
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A Companhia também presta diversas declarações e garantias relacionadas aos
Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais
iniciados contra a Companhia no exterior. Esses procedimentos no exterior, em
Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério
Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nesses processos.

negócios da
poderão ser
especial nos
utilizado nos

Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio
são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias
sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção foi cometida. Uma
eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados,
poderá afetar negativamente a Companhia.
Investidores que adquirirem Ações na Oferta sofrerão diluição imediata e substancial no
valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação, no âmbito da Oferta, poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido
por ação das ações ordinárias emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como
resultado desta diluição, em caso de liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem
Ações por meio da Oferta receberão um valor significativamente menor do que o preço que
pagaram ao adquirir as Ações na Oferta, resultando em uma diluição imediata de 77,21%,
considerando apenas a colocação das Ações da Oferta Base. Para mais informações sobre a
diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 92 deste Prospecto.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante as Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as
normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de
relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução
CVM 400, Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem
prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará
imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal
desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os
Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores
sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação financeira, eventualmente
incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de
Norma de Conduta” a partir da página 72 deste Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações
com derivativos para proteção (hedge), tendo as Ações como referência (incluindo operações de
total return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400, e tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.
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Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os acionistas controladores ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, seus acionistas
controladores, ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam
deste Prospecto ou do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por parte
da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a disponibilização do Anúncio de
Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram fornecidas
ou que não contaram com a revisão da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$10,13, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta, sem considerar a colocação das Ações
Adicionais, nem as Ações Suplementares, serão de aproximadamente R$523,8 milhões, após a
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
Um aumento de R$1,00 no Preço por Ação de R$10,13, correspondente ao preço médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento de R$52,5 milhões nos recursos líquidos advindos da
Oferta. O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) a
realização de aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da
Companhia; (ii) investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC; e
(iii) investimentos em marketing. A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das
destinações que a Companhia pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos da
Oferta Primária
(em %)

Destinação
Aquisições estratégicas ..............................................................
Investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da
plataforma do TC .....................................................................
Investimentos em marketing .......................................................
Total ............................................................................................
(1)
(2)

Valor Estimado
Líquido(1)(2)
(em milhares de reais)

60

314.263,04

20
20
100%

104.754,35
104.754,35
523.771,74

Com base no Preço por Ação de R$10,13, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta e presumindo que não haverá exercício de
Ações Adicionais ou Ações Suplementares.

A Companhia pretende destinar 60% dos recursos líquidos da Oferta Primária para futuras aquisições
de participações societárias estratégias que a Companhia vier eventualmente a analisar. A Companhia
está, constantemente e de forma seletiva, avaliando oportunidades de investimento no seu setor de
atuação e não há, na presente data, nenhuma negociação em andamento que vincule a Companhia à
aquisição de qualquer potencial ativo. A Companhia não pode prever o momento em que essas
potenciais aquisições serão efetivadas e nem o valor destinado para cada uma das aquisições.
A Companhia também pretende destinar 20% dos recursos líquidos da Oferta Primária para investimentos
em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC e 20% em investimento em marketing.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as
condições de mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas
atuais sobre eventos futuros e tendências além de outros fatores que não se pode antecipar.
Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos
líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 91 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por arrendamentos
(circulante e não circulante), debêntures conversíveis em ações (não circulante) e patrimônio
líquido consolidado da Companhia em 30 de abril de 2021, indicando: (i) a posição real em 30 de
abril de 2021; (ii) a posição em 05 de julho de 2021, ajustada para refletir o aumento de capital
social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 05
de julho de 2021 (“Ajustado pós Aumento de Capital”); e (iii) a posição ajustada considerando o
recebimento dos recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia com a Oferta (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) estimados em R$523,8 milhões, após a dedução
das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço
por Ação de R$10,13, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Real em
30 de abril de 2021
Arrendamentos (circulante) ..........................................
Debêntures conversíveis em ações (não circulante) ...
Arrendamentos (não circulante) ...................................
Patrimônio Líquido ....................................................
Capitalização Total(3) ..................................................
(1)

(2)

(3)

2.108
72.516
4.003
49.887
128.514

Ajustado Pós
Aumento de
Capital(1)
(em milhares de R$)
2.108
–
4.003
122.403
128.514

Ajustado
Pós-Oferta(2)
2.108
–
4.003
646.175
652.286

Considera o aumento de capital social, aprovado em 05 de julho de 2021, no valor total de R$72.800.000,00, passando de
R$5.709.607,60 para R$78.509.607,60, mediante a emissão de 12.140.769 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, em razão da conversão das Debêntures Conversíveis.
Ajustado Pós Aumento de Capital para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), estimados em R$523,8 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, no montante estimado de R$39,0 milhões, calculado com base no Preço por Ação de R$10,13, que é o
ponto médio da Faixa Indicativa. As informações constantes da coluna “Ajustado pós Aumento de Capital” não foram extraídas das
nossas informações contábeis, individuais e consolidadas, referentes ao período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021.
Capitalização total corresponde à soma de arrendamentos (circulante e não circulante), debêntures conversíveis em ações (não
circulante) e patrimônio líquido consolidado da Companhia.

As informações descritas acima na coluna denominada “Real em 30 de abril de 2021” foram
extraídas das nossas informações contábeis, individuais e consolidadas, referentes ao período de
quatro meses findo em 30 de abril de 2021, auditadas pela Grant Thornton Auditores
Independentes. Os investidores devem ler a tabela acima em conjunto com as seções
“3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir da página 485 e 632 deste Prospecto, respectivamente.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$10,13, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da
capitalização total da Companhia em R$52,5 milhões, após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Exceto pelo aumento de capital em decorrência da Conversão das Debêntures, não houve
alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de abril de 2021. Para mais
informações, vide seção “17. Capital Social” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a
este Prospecto.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 30 de abril de 2021, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de, aproximadamente,
R$49.887 mil e o valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$0,23. O
referido valor patrimonial por ação ordinária representa o valor do patrimônio líquido da
Companhia, dividido pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de abril de 2021.
Considerando o aumento de capital social da Companhia no valor total de R$72.800.000,00, aprovado
em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 05 de julho de 2021, passando de
R$5.709.607,60 para R$78.509.607,60, mediante a emissão de 12.140.769 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, o patrimônio líquido da Companhia é de
R$122.403 mil, representando um valor patrimonial de R$0,55 por ação ordinária de emissão da
Companhia, o que não representa em diluição no valor patrimonial por ação ordinária.
Considerando a emissão das Ações no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de
R$10,13, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia seria
de R$646,17 milhões, representando um valor patrimonial de R$2,31 por ação ordinária de
emissão da Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por
ação ordinária de R$1,76 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do
patrimônio líquido por ação ordinária de R$7,82 para os novos investidores que subscreverem
Ações no âmbito da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 51 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em
seu patrimônio líquido em 30 de abril de 2021, considerando os impactos da realização da Oferta
Primária:
Após a Oferta
Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ......................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de abril de 2021 ....................................................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital ....................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital e a Oferta ...
Aumento do valor patrimonial por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital e a
Oferta atribuído aos atuais acionistas(2) ................................................................................
Diluição do valor patrimonial por ação ajustado para refletir ajustado para refletir o
Aumento de Capital e a Oferta(2)...........................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(2)(3) ............................................................
(1)
(2)

(3)

10,13
0,23
0,55
2,31
1,76
7,82
77,21%

Calculado com base no Preço por Ação de R$10,13, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial por
ação Ajustado Pós Aumento de Capital imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o valor
patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como parâmetro as
intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da
demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para informações
detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da Oferta, veja seção
“Informações Sobre a Oferta”, na página 45 deste Prospecto.
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Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$10,13, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de R$52,5
milhões no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; e (ii) na diluição do valor patrimonial
contábil por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$0,19 por Ação; após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio
líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes
decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Plano de Opções
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2021, foi aprovado o Plano de
Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da TC Traders Club S.A. (“Plano”), mas a
eficácia do Plano é condicionada ao registro de companhia aberta perante a CVM como companhia
aberta e ao início das negociações das ações da Companhia no segmento especial de listagem da
B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, o Novo Mercado. Apenas após satisfeitas essas condições,
poderão ser elaborados os programas que irão disciplinar a outorga de opções de compra aos
administradores da Companhia.
De acordo com o Plano, são elegíveis a receber opções de compra de ações de emissão da
Companhia os executivos, membros do Conselho de Administração, diretores estatutários e não
estatutários, gerentes, supervisores, colaboradores e empregados da Companhia e de suas
controladas que sejam considerados pessoas chave no desenvolvimento dos negócios da
Companhia e de suas controladas, conforme vierem a ser escolhidos pelo Conselho de
Administração da Companhia ou o Comitê (conforme abaixo definido) especial (“Participantes”).
A administração do Plano compete ao Conselho de Administração da Companhia, que poderá
delegar suas funções, observadas as restrições previstas em lei, a um comitê especial
eventualmente criado pelo Conselho de Administração para administrar o Plano (“Comitê”).
Atualmente, o Conselho de Administração não conta com a assessoria do Comitê para a
administração do Plano. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, terão
amplos poderes, obedecidos os termos do Plano, as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral e, no
caso do Comitê, as diretrizes do Conselho de Administração da Companhia, para tomar todas as
medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano, incluindo poderes para:
(a) decidir sobre todas e quaisquer providências relativas à administração do Plano, detalhamento
e aplicação das normas gerais ora estabelecidas; (b) decidir sobre a outorga de Opções nos
termos do Plano, bem como a criação e aplicação de normas específicas para cada outorga;
(c) decidir quanto às datas em que serão outorgadas as Opções, bem como quanto à oportunidade
de sua outorga em relação aos interesses da Companhia; (d) decidir os Participantes do Plano e a
autorização para outorgar Opções em seu favor, estabelecendo todas as condições das opções a
serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando necessário para adequar as
Opções aos termos de lei, norma ou regulamento superveniente; (e) aprovar a criação de
Programas (conforme abaixo definido) e o Contrato de Opção (conforme abaixo definido) a ser
celebrado entre a Companhia e cada um dos Participantes;(f) alterar a data em que as Opções
poderão ser exercidas, desde que a referida alteração não atinja os Contratos de Opção em curso,
a fim de preservar direitos adquiridos e não prejudicar os Participantes; (g) analisar e decidir casos
excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, o Plano; (h) para satisfazer o exercício de
Opções outorgadas nos termos do Plano, aprovar a emissão de novas ações da Companhia dentro
do limite do capital autorizado e, obedecidos os limites previstos na regulamentação aplicável, a
aquisição de ações de própria emissão da Companhia; e (i) dirimir dúvidas quanto à interpretação
das normas gerais estabelecidas no Plano.
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Nos termos do Plano, periodicamente, quando necessário, a exclusivo critério do Conselho de
Administração ou do Comitê, conforme o caso, poderão ser criados “Programas de Opção de
Compra de Ações” (“Programas”) que terão condições específicas quanto aos Participantes, o
número total de Ações, a divisão da outorga em lotes e as respectivas regras específicas de cada
lote. Quando da aprovação de cada Programa, o Conselho de Administração da Companhia ou o
Comitê, conforme o caso, fixará os termos e condições das outorgas de Opções por meio do
Contrato de Opção, a ser celebrado entre a Companhia e cada Participante.
O Contrato de Opção deverá definir pelo menos as seguintes condições: (a) o número de Ações
que o Participante terá direito de adquirir ou subscrever com o exercício da Opção e o preço de
exercício, de acordo com os termos do Programa; (b) o Prazo de Carência, caso aplicável, durante
o qual a Opção não poderá ser exercida e as datas-limite para o exercício total ou parcial da Opção
e em que os direitos decorrentes da Opção expirarão; (c) eventuais normas sobre quaisquer
restrições à transferência das Ações recebidas pelo exercício da Opção e disposições sobre
penalidades para o descumprimento destas restrições; e (d) quaisquer outros termos e condições
que não estejam em desacordo com o Plano ou o respectivo Programa.
O Conselho de Administração ou Comitê, conforme o caso, poderá outorgar Opções, sujeito às
regras de cada Programa, com condições individualizadas para cada Participante, sem a
necessidade de aprovação de um novo Programa, devendo o Contrato de Opção, aprovado pelo
Conselho ou Comitê, conforme aplicável, fixar de maneira exaustiva todos os termos e condições
de cada Opção.
O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá impor termos e/ou condições
precedentes para o exercício da Opção e, observadas as cláusulas mínimas estabelecidas no
Programa, impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das Opções,
podendo também reservar para a Companhia opções de recompra ou direitos de preferência em
caso de desligamento do Participante ou de alienação pelo Participante dessas mesmas Ações,
até o término do prazo e/ou cumprimento das condições fixadas.
As Opções outorgadas nos termos do Plano, considerando todos os Programas, poderão conferir
aos Participantes direitos de aquisição sobre um número de Ações que não exceda 5% do capital
social e o limite do capital autorizado da Companhia, observado ainda o limite de 1% do capital
social por exercício social.
Conforme previsto no Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração ou do
Comitê, conforme o caso, emitir novas Ações dentro do limite do capital autorizado; ou alienar
privadamente ao Participante Ações mantidas em tesouraria. O preço de exercício de cada uma
das Opções outorgadas, a ser expressamente inserido em cada Contrato de Opção, corresponderá
à média das cotações das ações da Companhia, ponderada pelo volume, nos 30 pregões da B3
anteriores à data de assinatura do Contrato de Opção, com a aplicação, sobre esse valor, de um
desconto de, no máximo, 10%, sem qualquer tipo de correção ou atualização.
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Até a data do presente Prospecto, o Conselho de Administração ou o Comitê não havia aprovado
qualquer Programa e, portanto, nenhuma opção havia sido outorgada. A tabela abaixo apresenta
os efeitos hipotéticos do exercício das opções a serem outorgadas, passíveis de exercício, mas
ainda não exercidas, no âmbito de um eventual Programa, considerando uma diluição máxima
patrimonial decorrente da outorga de todas as ações previstas no Plano, assumindo um preço de
exercício de R$10,13 por ação, apurado como base no Preço por Ação, que é o preço médio da
Faixa Indicativa, e patrimônio líquido após a Oferta.
Após a Oferta
Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ......................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de abril de 2021 ....................................................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital ....................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital e a Oferta ....
Aumento do valor patrimonial por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital e a
Oferta ....................................................................................................................................
Valor patrimonial por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital, a Oferta e a
diluição máxima prevista no Plano .......................................................................................
Diluição do valor patrimonial por ação ajustado para refletir o Aumento de Capital, a Oferta
para os novos investidores considerando a diluição máxima prevista no Plano(2) ...............
Percentual de diluição dos novos investidores considerando a diluição máxima
prevista no Plano(2)(3) .............................................................................................................
(1)
(2)

(3)

10,13
0,23
0,55
2,31
1,76
2,61
7,52
74,2%

Calculado com base no Preço por Ação de R$10,13, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial por
ação Ajustado Pós Aumento de Capital imediatamente após a conclusão da Oferta e considerando a diluição máxima prevista no Plano.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

Para mais informações sobre os Planos de Opções, veja os itens “13.4 Plano de Remuneração
Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” a “13.8 - Informações
Necessárias para Compreensão dos Dados Divulgados nos itens 13.5 a 13.7” e item
“13.16 - Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes”, do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
A Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de abril de 2021, o
aumento do capital social para R$5.709.607,60, um aumento, portanto, no valor total de
R$467.929,34, mediante a emissão de 8.333.320 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, de emissão da Companhia, pelo preço de emissão de R$0,05615161 por ação, fixado de
acordo com e nos termos do §1º, inciso II do artigo 170, da Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de julho de 2021, o
aumento do capital social para R$78.509.607,60, um aumento, portanto, no valor total de
R$72.800.000,00, mediante a emissão de 12.140.769 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, de emissão da Companhia, pelo preço de emissão de R$5,99632527 por ação, fixado
de acordo com e nos termos do §1º, inciso I do artigo 170, da Lei das Sociedades por Ações.
Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
A Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 31 de março de 2021, um
desdobramento de ações, na razão de uma para 40 ações, sem alteração da cifra do capital social,
o qual, naquele momento da deliberação, foi mantido em R$5.000.000,00 e passou a ser dividido
em 200.000.000. Posteriormente ao desdobramento, a Companhia aprovou três aumentos de
capital social, de modo que o capital social atual é de R$78.509.607,60, dividido em 224.286.049
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 19 DE
MAIO DE 2021, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
AUDITADAS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE QUATRO MESES FINDO EM
30 DE ABRIL DE 2021
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
REVISADAS, DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE TRÊS MESES FINDOS EM 31
DE MARÇO DE 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS AUDITADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020, 2019 E 2018
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS PRO FORMA NÃO AUDITADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE QUATRO MESES FINDO EM 30 DE ABRIL DE
2021 E EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AUDITADAS DA CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA.
REFERENTES AO PERÍODO DE QUATRO MESES FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2021 E AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480

97

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

98

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA

99

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

100

TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º – A TC TRADERS CLUB S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de
capital autorizado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais
e normativas aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Parágrafo Único – Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo
Mercado”).
Artigo 2º – A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Cabe à Diretoria (i) fixar o endereço da sede, desde que na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo e (ii) abrir, transferir e encerrar filiais, escritórios, depósitos,
representações e quaisquer outros estabelecimentos no Brasil ou no exterior.
Artigo 3º – A Companhia tem como objeto social: (i) treinamento e desenvolvimento
profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial; (ii) operação de
páginas e portais da internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, gerando e
mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial e do sistema político
brasileiro; (iii) desenvolvimento, licenciamento e gestão de sistemas informatizados,
plataformas ou ecossistemas que permitam fornecer produtos e serviços de natureza
financeira; (iv) produção, publicação, comercialização e distribuição, eletrônica e/ou
impressa de conteúdos informativos sobre assuntos relacionados a análises de valores
mobiliários, finanças e economia; (v) portais, provedores de conteúdo e outros serviços
de informação na internet; (vi) edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
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(vii) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções,
conferências e exposições comerciais e profissionais seja pela internet ou eventos
físicos; (viii) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (ix)
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não customizáveis; (x) consultoria em tecnologia da informação; (xi) suporte técnico,
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; e (xii) participação em
outras sociedades, como sócia ou acionista, independentemente do objeto social.
Artigo 4º – A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º – O capital social da Companhia é de R$ 78.509.607,60 (setenta e oito milhões,
quinhentos e nove mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), totalmente
subscrito e integralizado, dividido em 224.286.049 (duzentas e vinte e quatro milhões,
duzentas e oitenta e seis mil e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais, e sem valor nominal.
Parágrafo Único – O capital social da Companhia é representado exclusivamente por
ações ordinárias.
Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 600.000.000 (seiscentas
milhões) de ações ordinárias, mediante deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – O capital pode ser aumentado por meio da subscrição de novas
ações ordinárias ou de capitalização de lucros ou reservas, com ou sem a emissão de
novas ações.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração fixará o número, preço e prazo de
integralização e as demais condições da emissão de ações e estabelecerá se a subscrição
será pública ou particular.
Parágrafo Terceiro – A Companhia pode, dentro do limite do capital autorizado,
mediante deliberação do Conselho de Administração: (i) emitir debêntures conversíveis
em ações; (ii) emitir bônus de subscrição; e (iii) outorgar opções de compra ou de
subscrição de ações da Companhia em favor dos administradores, empregados ou
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prestadores de serviço pessoas naturais da Companhia ou de sociedades controladas
pela Companhia, direta ou indiretamente, de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral.
Artigo 7º - A critério do Conselho de Administração, nas hipóteses previstas na legislação
e regulamentação aplicáveis, poderá ser realizada a emissão de ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição sem direito de preferência ou com redução
do prazo para seu exercício.
Artigo 8º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
Parágrafo Primeiro – A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela relativos serão exercidos pelo
representante do condomínio.
Parágrafo Segundo - Nas hipóteses em que a legislação conferir direito de retirada a
acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso devido
ao acionista, nos termos do Artigo 45 da Lei das S.A., será determinado pela divisão do
valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras
individuais aprovadas em Assembleia Geral, pelo número total de ações de emissão da
Companhia.
Artigo 9º - As ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
contratada pela Companhia para essa finalidade.
Parágrafo Único - O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá
ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a
ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos
fixados pela CVM.
Artigo 10 – É vedada a emissão de partes beneficiárias e de ações preferenciais pela
Companhia.
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CAPÍTULO III
ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 11 – Os acionistas da Companhia reunir-se-ão em Assembleia Geral,
ordinariamente, uma vez por ano, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, para examinar, discutir e votar os assuntos previstos no
Artigo 132 da Lei das S.A. e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim
exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto ou da legislação aplicável
demandarem a deliberação dos acionistas da Companhia.
Artigo 12 – A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, por
meio de seu Presidente, ou, nos casos previstos na Lei das S.A., por acionistas ou pelo
Conselho Fiscal, se houver, de acordo com os prazos e na forma estabelecidos na
legislação aplicável.
Parágrafo Primeiro – As convocações deverão indicar, além do local, data e hora da
Assembleia Geral, a ordem do dia detalhada, acompanhada de todos e quaisquer
documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral ou que sirvam
de fundamento para as deliberações a serem tomadas.
Parágrafo Segundo – O anúncio de convocação da Assembleia Geral pode solicitar, para
melhor organização dos trabalhos, o depósito na Companhia de cópia dos documentos
exigidos para participação na Assembleia Geral com até 2 (dois) dias úteis de
antecedência da data da Assembleia Geral.
Parágrafo Terceiro – Sem prejuízo do previsto no Parágrafo Segundo acima, o acionista
que comparecer presencialmente pode participar da Assembleia Geral desde que
apresente os documentos até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda
que tenha deixado de depositá-los previamente.
Parágrafo Quarto – Ressalvadas as exceções previstas na legislação e regulamentação
aplicáveis, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença
de acionistas titulares de ações que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital
social com direito de voto e, em segunda convocação, com a presença de acionistas
titulares de qualquer quantidade de ações com direito a voto.
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Artigo 13 – A Assembleia Geral deve ser realizada preferencialmente na sede da
Companhia ou, por motivo de força maior, nas demais hipóteses permitidas na
legislação aplicável, em outro local indicado com clareza nos anúncios de convocação.
Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto acima, a Assembleia Geral poderá ser
realizada de modo parcialmente ou exclusivamente digital, nos termos da Lei das S.A. e
da legislação e regulamentação aplicáveis.
Artigo 14 – A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração,
ou, na ausência de ambos, pela pessoa escolhida por maioria de voto dos acionistas
presentes, cabendo ao presidente da mesa designar o secretário.
Artigo 15 – A Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação e
regulamentação aplicáveis e neste Estatuto, delibera por maioria de votos dos presentes
validamente proferidos, não se computando as abstenções.
Artigo 16 – As atas de Assembleia Geral deverão ser lavradas no Livro de Registro de
Atas de Assembleias Gerais da Companhia, na forma de sumário dos fatos ocorridos,
sendo autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.
Artigo 17 – Compete à Assembleia Geral, sem prejuízo das demais atribuições previstas
neste Estatuto e na legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)
tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
(ii)

deliberar sobre a destinação do lucro do exercício;

(iii)
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria, assim como dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
(iv)

reformar o Estatuto Social;

(v)
eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, se instalado;
(vi)

suspender o exercício dos direitos de acionista nas hipóteses previstas na
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legislação e regulamentação aplicáveis;
(vii) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social;
(viii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações e
cisão da Companhia;
(ix)

deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia;

(x)

eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

(xi)
autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia;
(xii) aumento do capital social da Companhia em montante superior ao limite do
capital autorizado estabelecido neste Estatuto;
(xiii)

redução do capital social da Companhia;

(xiv)

o resgate ou amortização de ações de emissão da Companhia;

(xv) deliberar sobre dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações
como requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado, observado o disposto no
Regulamento do Novo Mercado;
(xvi) migração ou saída de segmento de listagem da Companhia na B3, observados os
termos do Regulamento do Novo Mercado, bem como a listagem de valores mobiliários
de emissão da Companhia em bolsas de valores no exterior;
(xvii) o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, na hipótese de
a própria Companhia ser a ofertante; e
(xviii) deliberar sobre dispensa da obrigação prevista no Artigo 50 deste Estatuto
Social.
Parágrafo Único – A deliberação a que se refere o item (xv) deste Artigo deverá ser
tomada pela maioria dos votos dos acionistas titulares das ações em circulação
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presentes à assembleia, não se computando os votos em branco. A Assembleia Geral
que deliberar sobre a matéria a que se refere o item (xv) deste Artigo deverá ser
instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 2/3 (dois terços) do total de ações em circulação e, em segunda convocação,
com qualquer número de acionistas titulares das ações em circulação.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 18 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, que terão as atribuições conferidas pelo presente Estatuto Social, pela
Lei das S.A. e pela regulamentação aplicável, estando os membros da administração
dispensados de oferecer garantia ao exercício de suas funções.
Parágrafo Primeiro – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor Presidente, ou de principal executivo da Companhia, não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa, salvo na hipótese de vacância, observadas, nesse caso,
as determinações do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo Segundo - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro de Atas das Reuniões do Conselho de
Administração ou no livro das Atas de Reuniões da Diretoria, conforme o caso, que deve
contemplar sua sujeição à cláusula compromissória estatutária prevista no Artigo 53
deste Estatuto.
Parágrafo Terceiro – O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração ou
da Diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. O substituto
eleito para preencher cargo vago deve completar o prazo de mandato remanescente do
administrador substituído.
Artigo 19 – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição
dessa remuneração entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria e
da repartição entre parcela fixa e parcela variável.
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Artigo 20 – Somente pessoa natural pode ser eleita como membro dos órgãos de
administração.
Artigo 21 – É inelegível para os cargos de administração da Companhia a pessoa
impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos.
Parágrafo Único - É também inelegível para os cargos de administração a pessoa
condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 22 – O Conselho de Administração é composto por, no mínimo 5 (cinco) e, no
máximo, 10 (dez) membros efetivos, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois)
ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes,
conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos
indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser
deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s)
conselheiro(s) independente(s), o(s) conselheiros(s) eleito(s) mediante faculdade
prevista pelo Artigo 141, Parágrafos 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver
acionista controlador.
Parágrafo Segundo – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no
Parágrafo Primeiro acima, o resultado gerar número fracionário, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo Terceiro – O indicado a conselheiro independente deve encaminhar para o
Conselho de Administração declaração por escrito atestando seu enquadramento aos
critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, com a
respectiva justificativa, se verificada alguma das situações previstas no Artigo 16, §2º,
do Regulamento do Novo Mercado.
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Artigo 23 – O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) VicePresidente, eleitos pela maioria de votos dos presentes na primeira reunião do Conselho
de Administração que ocorrer imediatamente após a eleição e investidura de seus
membros ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância naquele cargo.
Parágrafo Primeiro – Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(i)
convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e as
Assembleias Gerais, nos termos deste Estatuto;
(ii)

supervisionar os serviços administrativos do Conselho de Administração;

(iii)
comunicar à Diretoria, quando for o caso, as deliberações tomadas pelo
Conselho de Administração; e
(iv)
exercer outras atribuições e funções especificadas ou atribuídas pelo regimento
interno do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo – Nas suas ausências ou impedimentos, o Presidente do Conselho
de Administração será substituído pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração
e, na ausência de ambos, o Conselho de Administração, por maioria de votos, indicará o
substituto dentre seus membros.
Artigo 24 – Havendo vacância do cargo de qualquer dos membros do Conselho de
Administração, o Conselho de Administração deverá nomear o substituto, que servirá
até a primeira Assembleia Geral realizada depois de sua nomeação.
Parágrafo Primeiro – No caso de vacância da maioria dos cargos do Conselho de
Administração, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição.
Parágrafo Segundo – Em caso de vacância de todos os cargos do Conselho de
Administração, compete à Diretoria convocar a Assembleia Geral para eleger os
conselheiros.
Artigo 25 - O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente, trimestralmente, e
extraordinariamente, sempre que necessário.
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Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo
Presidente do Conselho de Administração, por escrito, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias e com indicação do local, data e horário da reunião e da ordem do dia,
acompanhada de todos os documentos relacionados às deliberações a serem tomadas.
Parágrafo Segundo - Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem à
reunião todos os conselheiros em exercício.
Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com a
presença da maioria de seus membros em exercício.
Parágrafo Quarto – A reunião do Conselho de Administração é presidida pelo Presidente
do Conselho de Administração, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração e, na ausência de ambos, pelo conselheiro eleito pela maioria dos
conselheiros presentes, e será secretariada por quem o presidente da mesa indicar.
Parágrafo Quinto – É facultado ao conselheiro participar da reunião do Conselho de
Administração por meio de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio
de comunicação adotado pela Companhia que permita a identificação dos participantes
e a comunicação simultânea com as pessoas presentes à reunião. O presidente da
reunião ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do
conselheiro que participou remotamente.
Parágrafo Sexto – Serão considerados presentes à reunião do Conselho de
Administração os conselheiros que (i) comparecerem presencialmente; (ii) nomearem
qualquer outro conselheiro para votar em tal reunião, desde que a respectiva
manifestação de voto seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração ou ao
presidente da mesa antes da sua instalação; (iii) enviarem seu voto por escrito ao
Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via telegrama, carta
registrada, fax, correio eletrônico (e-mail), ou carta entregue em mãos (i.e.
protocolada); ou (iv) participarem das reuniões remotamente, nos termos do Parágrafo
Quinto anterior.
Parágrafo Sétimo – Cada membro do Conselho de Administração tem direito a 1 (um)
voto na reunião do Conselho de Administração.
Parágrafo Oitavo – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por
maioria dos votos dos presentes, não computadas as abstenções. No caso de empate,
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cabe ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate, sem prejuízo
de seu próprio voto.
Parágrafo Nono – As deliberações do Conselho de Administração devem ser registradas
em ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, publicandose aquelas atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante
terceiros.
Artigo 27 – O conselheiro deve se abster de participar da votação sobre assunto com
relação ao qual tenha interesse conflitante com a Companhia.
Artigo 28 – Sem prejuízo de outras atribuições definidas neste Estatuto e na legislação
e regulamentação aplicáveis, compete ao Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii) eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar suas atribuições, observado o
disposto neste Estatuto Social;
(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e
quaisquer outros atos;
(iv) organizar seu funcionamento, por meio de regras próprias consubstanciadas em
regimento interno aprovado e modificado pelo próprio Conselho de Administração;
(v) aprovar e alterar as políticas, código de conduta e regimentos internos da
Companhia, conforme exigidos pela regulamentação aplicável;
(vi) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos comitês estatutários de
assessoramento do Conselho de Administração, bem como estabelecer seus regimentos
internos de funcionamento;
(vii) deliberar sobre a criação, extinção e funcionamento de comitês de
assessoramento não previstos neste Estatuto, elegendo e destituindo, a qualquer
tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos internos de
funcionamento;
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(viii) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras de cada exercício;
(ix) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou nos casos previstos
na Lei das S.A.;
(x)

submeter à Assembleia Geral proposta de destinação do lucro líquido do exercício;

(xi)

submeter à Assembleia Geral proposta de alteração do Estatuto Social;

(xii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio com base no lucro líquido do
exercício em curso ou em reservas de lucros existentes;
(xiii) aprovar e rever o plano de negócios, o orçamento anual e plano plurianual da
Companhia, bem como formular proposta de orçamento de capital a ser submetida à
Assembleia Geral;
(xiv) deliberar sobre a outorga, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com
plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra ou de subscrição de ações
a administradores, empregados, ou prestadores de serviço pessoas naturais da
Companhia ou de sociedade controladas, sem direito de preferência para os acionistas,
bem como outros planos de incentivo de longo prazo que sejam referenciados ou
baseados em ações ou valores mobiliários da Companhia, conforme aprovado pela
Assembleia Geral;
(xv) autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, como quotista ou
acionista, bem como sua participação em consórcios, joint ventures, e em outras formas
de associação ou alianças estratégicas com terceiros, bem como autorizar a aquisição
ou alienação de investimentos em participações societárias, que exceda em
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) o montante previsto no orçamento anual da
Companhia;
(xvi) aprovar a aquisição, alienação, oneração ou arrendamento de ativos da
Companhia, incluindo a conferência ao capital de outra sociedade, em valor superior a
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), exceto se já tiverem sido contempladas no
plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;
(xvii) aprovar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão
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de títulos ou assunção de dívida, ou outras formas de obrigação, caso referida operação
gere resultado da divisão da dívida líquida por EBITDA superior a 1,5 vezes, exceto se já
tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo
Conselho de Administração;
(xviii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a prática de atos que tenham por
objeto renunciar a direitos da Companhia ou transigir, bem como autorizar a prática de
atos que tenham por objeto renunciar a direitos da Companhia ou transigir em valor
superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem sido contempladas no
plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;
(xix) aprovar a constituição de ônus e gravames e a prestação de avais, fianças e
garantias a obrigações próprias e/ou de sociedades controladas da Companhia, cujo
valor total exceda R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), exceto se já tiverem sido
contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de
Administração;
(xx) estabelecer a política de transação entre partes relacionadas da Companhia e,
observado o disposto em referida política, aprovar as Transações com Partes
Relacionadas;
(xxi) autorizar a negociação da Companhia com suas próprias ações e com
instrumentos financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia, bem como
a alienação e o cancelamento de ações em tesouraria, observada a legislação e
regulamentação aplicáveis;
(xxii) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado,
bem como da emissão, dentro do limite do capital autorizado, da emissão de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição;
(xxiii) deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública
de distribuição, de notas promissórias e debêntures, conversíveis ou não conversíveis
em ações;
(xxiv) deliberar sobre a contratação e a destituição de auditores independentes;
(xxv) manutenção de investimentos da Companhia ou suas Controladas em bens de
capital (CAPEX) acima de 10% (dez por cento) do valor total dos ativos imobilizados da
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Companhia ou suas Controladas ou caso não esteja previsto no orçamento anual e/ou
plano de negócios da Companhia;
(xxvi) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública
de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por
meio de parecer prévio fundamentado, divulgado nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis, no qual se manifestará, ao menos: (i) sobre a conveniência
e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da
Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) quanto aos
planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito
de alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no
mercado; e
(xxvii)
avocar e decidir sobre qualquer matéria ou assunto que não se
compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.
Parágrafo Único – Para fins deste Artigo, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
(i)
“Afiliadas” significa, com relação a uma determinada Pessoa, (a) qualquer outra
Pessoa que, direta ou indiretamente, Controle, seja Controlada por ou esteja sob
Controle comum com essa Pessoa e (b) no caso dessa Pessoa ser uma pessoa física, seu
cônjuge, seus ascendentes, descendentes ou parentes em linha direta até o 2º grau;
(ii)
“Controle” (inclusive os termos com significado correlato, tais como
“controladora”, “controlada por” e “sob controle comum com”), quando empregado em
relação a uma Pessoa, significa a titularidade direta ou indireta de direitos, de sócio ou
acionista ou grupo de sócios ou acionistas vinculado por acordo de acionistas ou sob
controle comum, que exerça o poder de controle da Companhia, nos termos da Lei das
S.A. e que assegurem (i) preponderância nas deliberações em quaisquer assembleias
gerais da Pessoa em questão; e (ii) o poder de eleger ou indicar a maioria dos
conselheiros e diretores da Pessoa em questão;
(iii)
“EBITDA” significa o lucro antes dos juros, impostos sobre renda incluindo
contribuição social sobre o lucro líquido, depreciação e amortização, e será calculado
com base nos valores constantes das demonstrações financeiras da Companhia no
período, obtido a partir do resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o
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lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações,
amortizações e exaustões;
(iv)
“Partes Relacionadas” significa, (1) com relação a qualquer Pessoa física, (a) seu
cônjuge, companheiro em regime de união estável ou equivalente, ascendentes e
descendentes em linha reta, herdeiros testamentários; (b) qualquer Pessoa jurídica
Controlada direta ou indiretamente por tal Pessoa física; e (2) com relação a qualquer
Pessoa jurídica (a) qualquer de suas Afiliadas; e/ou (b) qualquer administrador
estatutário de referida Pessoa jurídica ou das suas Afiliadas, na data em que o conceito
seja aplicado, sem prejuízo da definição prevista na regra contábil pertinente;
(v)
“Pessoa” significa qualquer pessoa física, jurídica ou entidade não personificada,
incluindo, mas sem limitação, sociedades de qualquer tipo, de fato ou de direito,
consórcio, parceria, associação, joint venture, fundos de investimento e universalidade
de direitos; e
(vi)
“Transações com Partes Relacionadas” significa, com relação a uma Pessoa,
quaisquer negócios jurídicos, negociações, acordos, contratos, operações, transações
e/ou relacionamentos comerciais entre essa Pessoa e quaisquer de suas Partes
Relacionadas, sem prejuízo da definição prevista na regra contábil pertinente.
Seção III
Comitê de Auditoria
Artigo 29 – O Conselho de Administração é assessorado pelo Comitê de Auditoria,
constituído na forma prevista neste Estatuto.
Parágrafo Primeiro – Sem prejuízo do Comitê de Auditoria, previsto neste Estatuto, o
Conselho de Administração pode criar comitês de assessoria adicionais, que deverão
atuar como órgãos auxiliares, sem poderes deliberativos, podendo exercer funções
técnicas ou de assessoramento dos administradores.
Artigo 30 – O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado diretamente ao
Conselho de Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que:
(i) ao menos 1 (um) membro deve ser membro independente do Conselho de
Administração da Companhia; e (ii) ao menos 1 (um) membro deve ter reconhecida
experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação
editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria
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independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as
responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com
os auditores independentes.
Parágrafo Primeiro - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular as
características referidas nos itens (i) e (ii) do caput deste Artigo 30.
Parágrafo Segundo - É vedada a participação, como membro do Comitê de Auditoria,
dos Diretores da Companhia ou de diretores de sociedades controladas pela Companhia,
de seu acionista controlador, de coligadas ou sociedades sob controle comum.
Parágrafo Terceiro – O regimento Interno do Comitê de Auditoria possui a relação das
funções do Comitê de Auditoria e das atividades a serem desempenhadas pelo
coordenador do Comitê.
Artigo 31 - Compete ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências
estabelecidas em seu regimento interno e na legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)
assessorar o Conselho de Administração nas atividades de avaliação e controle
das auditorias independente e interna;
(ii)

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(iii)
avaliar as informações trimestrais,
demonstrações financeiras da Companhia;

demonstrações

intermediárias

e

(iv)
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos
da Companhia;
(v)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(vi)
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento
das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes
relacionadas; e
(vii) possuir meios para a recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos
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para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.
Seção IV
Diretoria
Artigo 32 – A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no
máximo, 10 (dez) membros, residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não,
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para um
mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo Único – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3
(um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores.
Artigo 33 – A Diretoria é composta pelos seguintes cargos: (i) 1 (um) Diretor Presidente;
(ii) 1 (um) Diretor Financeiro; (iii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores e (iv) até
7 (sete) Diretores sem designação específica.
Parágrafo Único – É permitida a cumulação de cargos da Diretoria por uma mesma
pessoa, observado o mínimo de membros estabelecido na Lei das S.A.
Artigo 34 – Nos casos de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, suas
funções serão exercidas por outro membro da Diretoria indicado por escrito pelo Diretor
Presidente ou, em sua ausência, indicado pela maioria dos Diretores em reunião da
Diretoria, que cumulará suas atribuições com as do Diretor substituído.
Artigo 35 – Nos casos de vacância de qualquer cargo de diretor, o substituto deve ser
nomeado interinamente pela Diretoria dentre os demais membros, perdurando a
substituição interina até a investidura do novo diretor eleito pelo Conselho de
Administração.
Artigo 36 – A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais
específicos ou especiais que sejam. Observados os valores de alçada fixados pelo
Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto e das políticas e normas internas
da Companhia, compete à Diretoria administrar e gerir os negócios da Companhia,
especialmente:
(i)

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de
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Administração e da Assembleia Geral;
(ii)
submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório
da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos resultados apurados no
exercício anterior;
(iii)
deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia, desde que no
mesmo Município, bem como sobre a abertura, transferência e encerramento de filiais,
escritórios, depósitos, representações e quaisquer outros estabelecimentos no Brasil e
no exterior;
(iv)
apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração, as demonstrações
financeiras trimestrais da Companhia e suas Controladas;
(v)
aprovar as Transações com Partes Relacionadas (conforme definido no Artigo 28)
de sua alçada, observados os termos da política de transação entre partes relacionadas
da Companhia estabelecida pelo Conselho de Administração; e
(vi)
deliberar sobre as matérias previstas nos itens (xv), (xvi) e (xix) do Artigo 28
acima, quando os montantes envolvidos nas respectivas transações forem iguais ou
inferiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), observadas, conforme aplicável,
as exceções previstas em referidos itens do Artigo 28.
Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente:
(i)

convocar e presidir as reuniões de Diretoria;

(ii)
liderar, planejar, coordenar, supervisionar e gerir as atividades da Companhia,
coordenando e orientando os negócios da Companhia e as atividades dos demais
Diretores;
(iii)
submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de negócio,
orçamentos anuais, planos plurianuais da Companhia, promovendo a sua execução nos
termos aprovados;
(iv)
formular e discutir a estratégia da Companhia junto ao Conselho de
Administração e aos Comitês de Assessoramento, quando requerido, bem como
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estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração, com a participação dos demais Diretores;
(v)
indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da Diretoria e
recomendar ao Conselho de Administração a destituição de qualquer membro da
Diretoria;
(vi)

representar a Diretoria perante o Conselho de Administração; e

(vii)

exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Financeiro:
(i)

dirigir e coordenar a área administrativa-financeira da Companhia, incluindo a
elaboração da sua proposta de orçamento anual;

(ii)

supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro da
Companhia;

(iii)

coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o relatório
anual da administração da Companhia;

(iv)

coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da
Companhia, provendo informações financeiras e gerenciais aos demais Diretores
e ao Conselho de Administração;

(v)

responder pelo controle do fluxo de caixa, aplicações financeiras e
investimentos, visando a maximizar o resultado financeiro, dentro dos níveis de
risco previamente estabelecidos pela Companhia;

(vi)

controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos
requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das
operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes envolvidas;

(vii)

elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser apresentada ao
Conselho de Administração, bem como sobre a distribuição de dividendos
intercalares e intermediários e juros sobre capital próprio para deliberação do
Conselho de Administração; e
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(viii)

exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.

Parágrafo Terceiro – Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i)

representar a Companhia perante a CVM, a B3 e outros órgãos de controle e
demais instituições que atuam no mercado de valores mobiliários em que os
valores mobiliários de emissão da Companhia forem admitidos à negociação;

(ii)

coordenar e orientar o relacionamento e comunicação entre a Companhia e seus
investidores, a CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos mercados
de valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam
admitidos à negociação;

(iii)

guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus assentamentos;

(iv)

tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta
perante a CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos mercados de
valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam
admitidos à negociação; e

(v)

exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.

Artigo 37 – A Diretoria reúne-se sempre que convocada pelo Diretor Presidente, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias. A convocação deverá ser feita por escrito e
especificar o local, hora, data e a ordem do dia da reunião.
Parágrafo Primeiro – Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem à
reunião todos os diretores em exercício.
Parágrafo Segundo – É facultado ao Diretor participar da reunião da Diretoria por meio
de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação adotado
pela Companhia que permita a identificação dos participantes e a comunicação
simultânea com as pessoas presentes à reunião.
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Parágrafo Terceiro – As reuniões de Diretoria instalar-se-ão com a presença de, no
mínimo, a maioria dos membros da Diretoria, sendo que as deliberações serão tomadas
por maioria de votos dos Diretores presentes na Reunião.
Parágrafo Quarto – Cada Diretor terá direito a um voto.
Parágrafo Quinto – A Diretoria será competente para deliberar, de forma colegiada,
sobre as matérias indicadas no caput do Artigo 36 deste Estatuto.
Artigo 38 – Observado o estabelecido nos Parágrafos deste Artigo, a Companhia será
representada, em todos os atos, (i) por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, ou (ii)
por 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador devidamente constituído, com
poderes expressos e específicos para a prática do ato, ou (iii) por 2 (dois) procuradores
devidamente constituídos, com poderes expressos e específicos para a prática do ato.
Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá ser representada por 1 (um) Diretor ou 1
(um) procurador, isoladamente, na prática dos seguintes atos:
(i)
representação para a prática de atos rotineiros perante quaisquer terceiros,
incluindo quaisquer órgãos, agências, entidades, autarquias e repartições públicas
federais, estaduais, distritais e municipais, órgãos ambientais, entidades de classes e
sindicatos, juntas comerciais, registro público de empresas mercantis, cartórios de
registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, Justiça do Trabalho,
INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, concessionárias ou permissionárias de serviços
públicos e todas e quaisquer seções, divisões e departamentos relacionados, incluindo
para fins judiciais;
(ii)

assinatura de correspondências sobre assuntos rotineiros;

(iii)
representação da Companhia nas assembleias e reuniões de sócios e quotistas
nas sociedades e entidades nas quais a Companhia detenha participação; e
(iv)

atos de admissão, suspensão ou demissão de empregados.

Parágrafo Segundo. Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no caput
deste Artigo, o Diretor Financeiro, o Diretor Presidente ou 1 (um) procurador nomeado
na forma do Artigo 39, pode, individualmente, representar a Companhia perante
quaisquer instituições financeiras públicas e/ou privadas, podendo movimentar contas
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bancárias junto a instituições financeiras, realizar aplicações financeiras e realizar
quaisquer operações bancárias e outros atos relacionados às contas bancárias, desde
que obtidas as aprovações aplicáveis nos termos deste Estatuto, quando for o caso.
Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no caput
deste Artigo, o Diretor de Relações com Investidores ou 1 (um) procurador nomeado na
forma do Artigo 39 abaixo poderá representar a Companhia isoladamente perante a
CVM, a B3, instituições financeiras prestadoras de serviços de escrituração da
Companhia e outras entidades administradoras de mercados organizados nos quais os
valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação.
Artigo 39 – Observado os Parágrafos deste Artigo, as procurações outorgadas pela
Companhia devem ser assinadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, especificando os
poderes outorgados e com prazo de vigência determinado.
Parágrafo Primeiro – Poderão ter prazo de vigência indeterminado as procurações
outorgadas (i) para fins judiciais, (ii) no âmbito de contratos de financiamento e
instrumentos relacionados a esses contratos de financiamento, e (iii) no âmbito de
ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Parágrafo Segundo – O Diretor Financeiro e o Diretor Presidente poderão assinar
individualmente procurações outorgadas para fins de representação nos termos
previstos no Artigo 38, Parágrafo Segundo.
Parágrafo Terceiro – O Diretor de Relações com Investidores poderá assinar
individualmente procurações outorgadas para fins de representação nos termos
previstos no Artigo 38, Parágrafo Terceiro.
Artigo 40. São expressamente vedados, sendo nulos e sem qualquer efeito com relação
à Companhia, os atos praticados por qualquer dos acionistas, Diretores, procuradores
ou funcionários que acarretarem obrigações relativas a negócios ou operações
estranhas ao objeto social e aos interesses da Companhia, salvo se aprovado pelo
Conselho de Administração, em reunião instalada para tal finalidade.
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CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 41 – A Companhia tem um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
com as atribuições e responsabilidades previstas na Lei das S.A. O Conselho Fiscal será
instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, nas hipóteses
previstas na legislação e regulamentação aplicáveis.
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a realização
da primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua instalação.
Parágrafo Segundo – Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto por,
no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) conselheiros efetivos e seus respectivos
suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia
Geral, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Terceiro – Observado o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei das S.A.,
a Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal fixará sua remuneração.
Parágrafo Quarto - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a
Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Artigo 42 – Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar a gestão dos administradores,
exercendo todos os poderes, as funções, as atribuições e as prerrogativas previstos na
legislação e regulamentação aplicáveis.
Artigo 43 – A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
condicionada à assinatura de termo de posse que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória estatutária prevista no Artigo 53 deste Estatuto.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS
Artigo 44 – O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras da
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Companhia, de acordo com os prazos previstos na legislação e regulamentação
aplicáveis.
Artigo 45 – Do resultado do exercício, antes de qualquer destinação, devem ser
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para pagamento dos tributos sobre o
lucro.
Artigo 46 – Para fins deste Estatuto, considera-se lucro líquido do exercício a parcela do
resultado do exercício que remanescer depois dos ajustes e deduções legais previstos
no Artigo 45 acima.
Artigo 47 – A administração deve submeter à Assembleia Geral proposta de destinação
do lucro líquido do exercício social, se houver, observadas as seguintes regras:
(i)
parcela correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício será
aplicada, antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal, que não
excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
(ii)
parcela do lucro líquido do exercício remanescente pode ser destinada à
formação de reserva para contingências, com a finalidade de compensar, em exercício
futuro, a diminuição do lucro decorrente da perda julgada provável;
(iii)
parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos pode ser destinada para a reserva de incentivos
fiscais;
(iv)
parcela da reserva para contingências constituída em exercícios anteriores e
correspondente a perdas efetivamente incorridas ou não materializadas deve ser
revertida;
(v)
do saldo remanescente após as deduções e reversões mencionadas nos incisos
acima, se houver, parcela correspondente a 5% (cinco por cento) será distribuída como
dividendo obrigatório;
(vi)
parcela correspondente a até 95% (noventa e cinco por cento) do lucro líquido
ajustado nos termos dos itens (i) a (iv) acima pode ser aplicada na formação da reserva
de lucros estatutária, que tem por fim reforçar o capital de giro da Companhia e financiar
a manutenção, expansão e desenvolvimento de novos projetos e das demais atividades
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que compõem o objeto social da Companhia e/ou de suas controladas, incluindo por
meio de subscrição de aumento de capital ou criação de novos empreendimentos,
observado o limite do Parágrafo Primeiro abaixo;
(vii) parcela ou totalidade do saldo remanescente pode, por proposta da
administração, ser retida para execução de orçamento de capital aprovado pela
Assembleia Geral; e
(viii) o saldo remanescente, se houver, deve ser distribuído aos acionistas como
dividendo adicional.
Parágrafo Primeiro – O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de
incentivos fiscais, de lucros a realizar e a retenção de lucros para cumprimento de
orçamento de capital, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a
Assembleia Geral deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no
aumento do capital social ou na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas.
Parágrafo Segundo – A Companhia tem a faculdade de não constituir a reserva legal no
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante registrado na reserva de
capital, seja superior ao montante equivalente a 30% (trinta por cento) da cifra do
capital social.
Parágrafo Terceiro – No exercício em que o montante do dividendo obrigatório,
calculado nos termos deste Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do
exercício, a Assembleia Geral pode, por proposta dos órgãos da administração, destinar
o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Os valores registrados na reserva
de lucros a realizar, se não forem absorvidos por prejuízos supervenientes, somente
podem ser utilizados para o pagamento do dividendo obrigatório.
Parágrafo Quarto – A Assembleia Geral pode não distribuir o dividendo obrigatório no
exercício social em que os administradores informarem à Assembleia Geral Ordinária
ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia, observada a legislação e
regulamentação aplicáveis.
Parágrafo Quinto – A Companhia, mediante proposta da Diretoria e deliberação do
Conselho de Administração, poderá:
(i)

levantar demonstrações financeiras intermediárias semestrais, trimestrais ou
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mensais, bem como declarar dividendos intercalares ou juros sobre capital próprio com
base no lucro líquido do exercício em curso apurado nesses balanços; e
(ii)
declarar dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio à conta de
reservas de lucros existentes nas últimas demonstrações financeiras anuais ou
intermediárias semestrais, trimestrais ou em períodos menores.
Parágrafo Sexto – Os dividendos e os juros sobre o capital próprio distribuídos nos
termos do Parágrafo Quinto poderão ser imputados ao dividendo obrigatório, sendo
que, no caso dos juros sobre o capital próprio, somente poderá ser imputado o
montante líquido do imposto de renda na fonte.
Parágrafo Sétimo – A declaração de dividendo ou juros sobre capital próprio com base
no lucro líquido do exercício em curso, apurado em demonstrações financeiras
intermediárias levantadas em período inferior ao semestral, está limitada, em cada
semestre, ao valor da reserva de capital da Companhia.
Artigo 48 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão a favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
Artigo 49 – A alienação direta ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada
sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a
efetivar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as
condições e os prazos previstos na legislação e regulamentação aplicáveis e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Parágrafo Único - Para fins deste Artigo, entende-se por controle e seus termos
correlatos o poder efetivamente utilizado por acionistas de dirigir as atividades sociais
e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de
fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
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CAPÍTULO VIII
PROTEÇÃO À DISPERSÃO ACIONÁRIA
Artigo 50 - Qualquer Novo Acionista Relevante (conforme definido no Parágrafo Décimo
Primeiro deste Artigo) que adquira ou se torne titular de ações de emissão da
Companhia ou de outros direitos, incluindo usufruto ou fideicomisso sobre ações de
emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 34% (trinta e quatro por
cento) do seu capital social (“Participação Relevante”) deverá efetivar oferta pública de
aquisição de ações para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia,
observando-se o disposto neste Estatuto, na regulamentação aplicável da CVM, nos
regulamentos da B3 e demais disposições previstas na legislação e regulamentação
aplicáveis.
Parágrafo Primeiro - O Novo Acionista Relevante deverá solicitar o registro, caso
exigido, ou lançar a referida oferta pública de aquisição de ações no prazo máximo de
30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade
da Participação Relevante.
Parágrafo Segundo - A oferta pública de aquisição de ações deverá ser (i) dirigida
indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser
realizado na B3, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no
Parágrafo Terceiro deste Artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra
a aquisição na oferta de ações de emissão da Companhia.
Parágrafo Terceiro - O preço de aquisição na oferta pública de aquisição de cada ação
de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre: (i) 135% (cento
e trinta e cinco por cento) do preço unitário da ação determinado com base no valor de
avaliação da Companhia apurado em laudo de avaliação com base nos critérios,
adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio
líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por
múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em
outro critério aceito pela CVM; (ii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço de
emissão da ação verificado em qualquer aumento de capital realizado mediante
distribuição pública ocorrida no período de 24 (vinte e quatro) meses que anteceder a
data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública de aquisição de ações
nos termos deste Artigo, valor esse que deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA
desde a data de emissão de ações para aumento de capital da Companhia até o
momento de liquidação financeira da oferta pública de aquisição de ações nos termos
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deste Artigo; (iii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) da cotação unitária média das
ações de emissão da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anterior à
realização da oferta, ponderada pelo volume de negociação na bolsa de valores em que
houver o maior volume de negociações das ações de emissão da Companhia; ou (iv)
135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço unitário mais alto pago pelo Novo
Acionista Relevante, a qualquer tempo, para uma ação ou lote de ações de emissão da
Companhia. Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta prevista neste caso
determine a adoção de um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de
cada ação na Companhia na oferta que resulte em preço de aquisição superior, deverá
prevalecer na efetivação da oferta prevista aquele preço de aquisição calculado nos
termos da regulamentação da CVM.
Parágrafo Quarto - A realização da oferta pública de aquisição de ações mencionada no
caput deste Artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia ou, se
for o caso, a própria Companhia, formular uma oferta concorrente, nos termos da
regulamentação aplicável.
Parágrafo Quinto - O Novo Acionista Relevante estará obrigado a atender as eventuais
solicitações ou as exigências da CVM, formuladas com base na legislação e
regulamentação aplicáveis, relativas à oferta pública de aquisição de ações, dentro dos
prazos máximos prescritos na regulamentação aplicável.
Parágrafo Sexto - Na hipótese do Novo Acionista Relevante não cumprir com as
obrigações impostas por este Artigo, até mesmo no que concerne ao atendimento dos
prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta pública de
aquisição de ações; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da
CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral
Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá votar, para deliberar
sobre a suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista Relevante que não
cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo, conforme disposto no Artigo
120 da Lei das S.A., sem prejuízo da responsabilidade do Novo Acionista Relevante por
perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das
obrigações impostas por este Artigo.
Parágrafo Sétimo - O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se
tornar titular de Participação Relevante em decorrência (i) de sucessão legal, sob a
condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) dias contados
do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia; (iii)
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da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia; (iv) da subscrição
de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido
aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu
Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado
a fixação do preço de emissão das ações com base em preço justo obtido a partir de um
laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia realizada por empresa
especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas; e (v)
do exercício de bônus de subscrição emitidos pela Companhia como vantagem adicional
a subscritores de ações em aumento de capital da Companhia exclusivamente em
relação aos direitos de preferência próprios (desconsiderados direitos de subscrição
adquiridos no mercado ou de terceiros) e efetivamente exercidos em referido aumento
de capital. Ainda, o disposto neste Artigo não se aplica (a) caso seja obtida dispensa
expressa e específica da Assembleia Geral, especialmente convocada para apreciar o
pedido de dispensa formulado pelo adquirente de Participação Relevante, que não
poderá, direta ou indiretamente, votar na referida Assembleia Geral; e (b) no caso de
alienação de controle, nos termos dispostos no Artigo 49 deste Estatuto Social.
Parágrafo Oitavo - Para fins do cálculo do percentual correspondente à Participação
Relevante, não serão computados os acréscimos involuntários de participação acionária
resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do capital social da
Companhia com o cancelamento de ações.
Parágrafo Nono - Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações
de emissão da Companhia poderão requerer aos administradores da Companhia que
convoquem assembleia especial de acionistas para deliberar sobre a realização de nova
avaliação da Companhia para fins de revisão do preço da aquisição, cujo laudo de
avaliação deverá ser preparado nos mesmos moldes do laudo de avaliação referido no
Artigo 41, de acordo com os procedimentos previstos no Artigo 4º-A da Lei das S.A. e
com observância ao disposto na regulamentação aplicável da CVM, nos regulamentos
da B3 e nos termos deste Capítulo. Os custos de elaboração do laudo de avaliação
deverão ser assumidos integralmente pelo Novo Acionista Relevante.
Parágrafo Décimo - Caso a assembleia especial referida acima delibere pela realização
de nova avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor inicial
da oferta pública para a aquisição de ações, poderá o Novo Acionista Relevante dela
desistir, obrigando-se neste caso a observar, no que couber, o procedimento previsto
nos Artigos 23 e 24 da Instrução CVM 361/02, e a alienar o excesso de participação no
prazo de 3 (três) meses contados da data da mesma assembleia especial.
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Parágrafo Décimo Primeiro - Para fins deste Artigo, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
“Novo Acionista Relevante” significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação,
qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de
títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com
domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou Bloco de Acionistas.
“Bloco de Acionistas” significa o conjunto de 2 (dois) ou mais acionistas: (i) que sejam
partes de acordo de voto, independentemente dos direitos conferidos e do efetivo
exercício dos direitos políticos atinentes às ações; (ii) se um for, direta ou indiretamente,
acionista controlador ou sociedade controladora do outro, ou dos demais; (iii) que sejam
sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de
pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades, associações, fundações,
cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de investimentos, universalidades de direitos
ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento com os mesmos
administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou gestores sejam
sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de
pessoas, acionistas ou não. No caso de fundos de investimentos com administrador
comum, somente serão considerados como um Bloco de Acionistas aqueles cuja política
de investimentos e de exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos
respectivos regulamentos, for de responsabilidade do administrador, em caráter
discricionário.
Artigo 51 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações,
visando a mais de uma das finalidades previstas nos Capítulos VII e VIII deste Estatuto,
no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que
seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública
de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
autorização da CVM quando exigida pela legislação e regulamentação aplicáveis.
CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 52 – A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei.
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Parágrafo Primeiro – Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, compete à
Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante ou
liquidantes, bem como o Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de
liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, observadas as
formalidades legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de liquidação, os haveres da Companhia serão
empregados na liquidação do passivo e o ativo remanescente, se houver, será rateado
entre os acionistas de acordo com a participação de cada um deles no capital social, na
data da liquidação.
CAPÍTULO X
ARBITRAGEM
Artigo 53 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição
de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, e, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das S.A., neste Estatuto, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 54 – A Companhia deverá observar todas e quaisquer disposições previstas nos
acordos de acionistas arquivados em sua sede.
Parágrafo Primeiro - A Companhia não deve registrar, consentir ou ratificar qualquer
voto ou aprovação dos acionistas, dos conselheiros de administração ou de qualquer
diretor, ou realizar ou deixar de realizar qualquer ato que viole ou que seja incompatível
com as disposições de tais acordos de acionistas ou que, de qualquer forma, possa
prejudicar os direitos dos acionistas sob tais acordos.
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Parágrafo Segundo - Os signatários de acordos de acionistas arquivados na sede da
Companhia devem indicar, no momento do arquivamento, representante para
comunicar-se com a Companhia, para prestar ou receber informações, nos termos do
§ 10 do Artigo 118 da Lei das S.A.
Artigo 55 – Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o disposto no
Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 56 - A eficácia das disposições constantes no Artigo 1º, Parágrafo Único; Artigo
17, item “xv” e Parágrafo Único; Artigo 18, Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 22,
Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 28, item “xxvi”; Capítulo IV, Seção III (Comitê de
Auditoria); Artigo 43; Capítulo VII (Alienação do Controle Acionário) e Capítulo VIII
(Proteção à Dispersão Acionária); Artigo 53 e Artigo 55 está subordinada,
suspensivamente, ao início da negociação das ações ordinárias da Companhia no
segmento do Novo Mercado da B3.
*-*-*
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2021
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 19 de maio de 2021, às 9 horas, na sede
social da TC Traders Club S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP
04.542-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação,
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas detentores de ações
que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das
assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
3.
MESA: Presidida pelo Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda e secretariada pelo Sr.
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a criação de capital autorizado para a
Companhia; (ii) a aprovação de plano de opção de compra de ações da Companhia; (iii)
a reforma integral e consolidação do estatuto social da Companhia com vistas a adaptálo aos requisitos aplicáveis a companhias abertas categoria “A”, nos termos da Lei das
S.A. e das demais normas aplicáveis e aos requisitos previstos do segmento especial de
listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo
Mercado”) previstos no Regulamento do Novo Mercado; (iv) o pedido de registro de
emissor de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“ICVM 480/09” e “Pedido de Registro”); (v) a submissão, perante a B3, dos
pedidos de listagem da Companhia na B3 e de admissão à negociação das ações de sua
emissão no segmento do Novo Mercado da B3; (vi) a realização de oferta pública de
distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, em conformidade
com os procedimentos estabelecidos pela Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada, com esforços de colocação no exterior (“Oferta”), a ser
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realizada com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia
para a subscrição das novas Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da
Lei das S.A.; bem como a autorização ao Conselho de Administração da Companhia para
deliberar sobre todos os demais termos e condições da Oferta, incluindo: (vi.1) o
aumento de capital social da Companhia, dentro do capital autorizado da Companhia, a
ser realizado no contexto da Oferta; (vi.2) a fixação do preço de emissão das Ações; e
(vi.3) a contratação de quaisquer terceiros prestadores de serviços (inclusive assessores
financeiros, assessores legais e auditores independentes) para prestar serviços no
âmbito da Oferta; (vii) a renúncia de membro do Conselho de Administração da
Companhia; (viii) a eleição de membros efetivos do Conselho de Administração da
Companhia; (ix) a caracterização da independência de membros do Conselho de
Administração da Companhia; (x) a ratificação da composição do Conselho de
Administração da Companhia e o prazo de mandato dos Conselheiros; (xi) a ratificação
do endereço da sede da Companhia; e (xii) autorização para os administradores da
Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as
deliberações acima.
5.
DELIBERAÇÕES: Após o exame, análise e discussão das matérias da ordem do
dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições ou ressalvas, o quanto segue:
5.1. Registrar que a ata que se refere à presente assembleia geral será lavrada na
forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das
S.A.
5.2. Aprovar a criação do capital autorizado da Companhia, nos termos do artigo 168
da Lei das S.A., permitindo assim que a Companhia aumente seu capital social até o
limite de 600.000.000 (seiscentas milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia e
independentemente de reforma estatutária, cabendo ao Conselho de Administração
estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de subscrição e
integralização das ações emitidas.
5.2.1. Tendo em vista o quanto aprovado no item 5.2. acima, aprovar a criação
do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte
redação:
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“Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 600.000.000
(seiscentas milhões) ações ordinárias, mediante deliberação do Conselho de
Administração.
Parágrafo Primeiro – O capital pode ser aumentado por meio da subscrição
de novas ações ordinárias, ou de capitalização de lucros ou reservas com ou
sem a emissão de novas ações.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração fixará o número, preço,
e prazo de integralização e as demais condições da emissão de ações, e
estabelecerá se a subscrição será pública ou particular.
Parágrafo Terceiro – A Companhia pode, dentro do limite do capital
autorizado, mediante deliberação do Conselho de Administração: (i) emitir
debêntures conversíveis em ações; (ii) emitir bônus de subscrição; e (iii)
outorgar opções de compra ou de subscrição de ações da Companhia em
favor dos administradores, empregados ou prestadores de serviço pessoas
naturais da Companhia ou de sociedades controladas pela Companhia,
direta ou indiretamente, de acordo com plano aprovado pela Assembleia
Geral.”
5.3. Aprovar o “Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da TC
Traders Club S.A.” (“Plano”) referente à outorga de incentivos de longo prazo pela
Companhia a determinados administradores e empregados da Companhia, o qual,
rubricado pelos acionistas presentes, fica arquivado na sede da Companhia como
Documento nº 01.
5.3.1. Consignar que a administração do Plano caberá ao Conselho de
Administração da Companhia, que terá amplos poderes para formular e aprovar
programas, definir seus beneficiários, definir as condições e datas de outorga dos
incentivos, e de aquisição do direito de recebimento dos respectivos incentivos, sempre
em observância dos preceitos e limites do Plano.
5.4. Aprovar a reforma integral do estatuto social da Companhia com vistas a adaptálo aos requisitos aplicáveis a companhias abertas categoria “A”, nos termos da Lei das
S.A. e das demais normas aplicáveis e aos requisitos previstos no Regulamento do Novo
Mercado, o qual passa a vigorar com a redação consolidada do Anexo I à presente ata.
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5.5. Aprovar a submissão à CVM, em conformidade com o disposto na ICVM 480/09,
do Pedido de Registro da Companhia como emissora de valores mobiliários categoria
“A”.
5.6. Aprovar a submissão, perante a B3, dos pedidos de listagem da Companhia na
B3 e de admissão à negociação das ações de sua emissão no segmento especial de
listagem da B3, denominado Novo Mercado, bem como a celebração com a B3 do
contrato de participação no Novo Mercado.
5.7. Aprovar a realização da Oferta, a ser realizada com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia para a subscrição das novas Ações, em
conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. Fica, ainda, o
Conselho de Administração da Companhia autorizado a deliberar sobre todos os demais
termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se limitando a: (i) o aumento de capital
social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, a ser realizado no contexto
da Oferta; (ii) a fixação do preço de emissão das Ações; e (iii) a contratação de quaisquer
terceiros prestadores de serviços (inclusive assessores financeiros, assessores legais e
auditores independentes) para prestar serviços no âmbito da Oferta.
5.8. Consignar a renúncia do Sr. RAFAEL FERRI, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de
janeiro de 1979, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.038.359.913
(SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob nº 953.744.850-91, residente e domiciliado à Alameda
Vicente de Carvalho, nº 58, Boa Vista, CEP 91340-490, Porto Alegre/RS, ao cargo de
membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia por
ele apresentada e que ficará arquivada na sede social.
5.8.1. Os acionistas agradecem o Sr. Rafael Ferri pelos serviços por ele
prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de membro do Conselho de
Administração.
5.9. Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de
Administração da Companhia: (i) GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL, colombiano
naturalizado brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade o RNE
nº V346268-5 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 732.310.611-72, residente
e domiciliado na Rua Fradique Coutinho, nº 237, AP 12D, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP
05416-010, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) LUIZ
FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de
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identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.329.574-39,
residente e domiciliado na Rua Geraldo Porto, nº 163, Brisamar, CEP 58.033-020, João
Pessoa/PB, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) CAMILA
FARANI LIMA PORRECA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de
identidade RG nº 11.121.786-5 IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 084.559.947-03,
residente e domiciliada na Rua Hilton Santos, nº 27, Condomínio Ibiza, Barra da Tijuca,
CEP 22631-290, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de membro independente do
Conselho de Administração da Companhia; e (iv) PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CONRADE,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.530.694-0,
inscrito no CPF/ME sob nº 370.749.968-58, residente e domiciliado na Rua Hungria, nº
1400, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 01455-000, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de
membro independente do Conselho de Administração da Companhia, todos com prazo
de mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2022.
5.9.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia,
nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os membros do
Conselho de Administração ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer
ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei das
S.A. e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.
5.9.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse
em seus respectivos cargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro
próprio da Companhia acompanhados da declaração de desimpedimento nos termos do
item 5.9.1 acima.
5.10. Ratificar a composição atual do Conselho de Administração da Companhia e o
prazo de mandato unificado de todos os membros do Conselho, que será até a data de
realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2022, composto pelos seguintes membros:
i.

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da cédula de identidade RG nº 33.183.853-9 SSP/SP, inscrito no
CPF/ME sob o nº 331.267.528-61, residente e domiciliado na Rua Aimberê,
nº 1.749, apartamento 51, Sumaré, São Paulo/SP, CEP 01258-020;
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ii.

PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro,
convivente em união estável, empresário, portador da cédula de identidade
RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77,
residente e domiciliado na Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala, São
Paulo/SP, CEP 05608-001;

iii.

GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL, colombiano naturalizado brasileiro,
divorciado, economista, portador da cédula de identidade RNE nº V3462685 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 732.310.611-72, residente e
domiciliado na Rua Fradique Coutinho, nº 237, AP 12D, Pinheiros, São
Paulo/SP, CEP 05416-010;

iv.

LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da cédula de identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME
sob o nº 085.329.574-39, residente e domiciliado na Rua Geraldo Porto, nº
163, Brisamar, João Pessoa/PB, CEP 58.033-020;

v.

EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
27.950.462-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 296.300.688-85, residente e
domiciliado na Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Bairro Vila Nova
Conceição, São Paulo/SP, CEP 04513-080;

vi.

CAMILA FARANI LIMA PORRECA, brasileira, divorciada, empresária,
portadora da cédula de identidade RG nº 11.121.786-5 IFP/RJ, inscrita no
CPF/ME sob o nº 084.559.947-03, residente e domiciliada na Rua Hilton
Santos, nº 27, Condomínio Ibiza, Barra da Tijuca, CEP 22631-290, Rio de
Janeiro/RJ; e

vii.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CONRADE, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da cédula de identidade RG nº 36.530.694-0, inscrito no CPF/ME
sob nº 370.749.968-58, residente e domiciliado na Rua Hungria, nº 1400, 7º
andar, Itaim Bibi, CEP 01455-000, São Paulo/SP.

5.11. Aprovar, por unanimidade de votos, a caracterização dos Srs. Edison Ticle de
Andrade Melo e Souza Filho, Camila Farani Lima Porreca e Pedro Henrique de Souza
Conrade, acima qualificados, como membros independentes do Conselho de
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Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §§ 1º e 2º e no artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado.
5.12. Ratificar, por unanimidade de votos, que a sede social da Companhia, na
presente data, é localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 04.542-000.
5.13. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para os administradores
praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, inclusive, sem
qualquer limitação, tomar todas as medidas necessárias para submissão do Pedido de
Registro da Companhia como emissor de valores mobiliários, categoria “A”, a adesão da
Companhia ao segmento do Novo Mercado e a realização da Oferta.
(assinaturas seguem na próxima página)
(restante da página intencionalmente deixado em branco)
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6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos
os acionistas presentes assinada.
São Paulo/SP, 19 de maio de 2021.
Mesa:
____________________________
OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA

____________________________
PEDRO GERALDO BERNARDO DE
ALBUQUERQUE FILHO
Secretário

Presidente
Acionistas Presentes:

__________________________________
ISRAEL CALEBE MASSA

_______________________________
OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA

__________________________________
PEDRO GERALDO BERNARDO DE
ALBUQUERQUE FILHO

__________________________________
GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL

__________________________________
PEDRO MEDEIROS MACHADO

________________________________
JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI

_________________________________
LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO

__________________________________
THIAGO AVANCINI - ME

__________________________________
CRISTIANNE DE SÁ ALVES

__________________________________
RAFAEL FELIPE SILVA CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

__________________________________
LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO 36377748876
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__________________________________
MARCIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA
94034729104

__________________________________
ANDRE LUIZ DE ALMEIDA

__________________________________
ABTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA.

__________________________________
MARCELO MARINHO MIRANDA CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME

__________________________________
S. SANITA JUNIOR – ME

__________________________________
JOÃO VICTOR FREITAS DZEREN

__________________________________
PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS

__________________________________
BRENO DE ANDRADE SILVA ROQUE 42744072842

__________________________________
JUN & CHANG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA.

__________________________________
VANESSA MIZUE HABA

__________________________________
EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA
FILHO

__________________________________
SGINC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

__________________________________
RFB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

__________________________________
AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA PAULISTA LTDA.

__________________________________
DIANDRA DE CÂNDIDO DOS SANTOS

__________________________________
ADRIELLY ROBERTA RIBEIRO DE SOUZA
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA.
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__________________________________
S. L. ROSSI FERNANDES JUNIOR LTDA.

__________________________________
VITOR OLIMPIO UCHIMA UEHARA LTDA.

__________________________________
IGOR LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA

__________________________________
PATRICK CHAGAS TAVARES 47265849876

__________________________________
JOÃO PEDRO MOTA GONCALVES DIAS
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

__________________________________
LUCAS LÚCIO GODEIRO

__________________________________
MARCELLO Z GOLDKORN APOIO
ADMINISTRATIVO

__________________________________
CODESYSTEMS SOLUTIONS – EIRELI

__________________________________
JULIERME F. DA ROSA

__________________________________
MARCIO GOMES BARRETO

__________________________________
DIEGO ARTUR DE CARVALHO

__________________________________
GABRIEL RECH

__________________________________
WILLIAM STRAPAZZON
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º – A TC TRADERS CLUB S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de
capital autorizado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais
e normativas aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Parágrafo Único – Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo
Mercado”).
Artigo 2º – A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Cabe à Diretoria (i) fixar o endereço da sede, desde que na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo e (ii) abrir, transferir e encerrar filiais, escritórios, depósitos,
representações e quaisquer outros estabelecimentos no Brasil ou no exterior.
Artigo 3º – A Companhia tem como objeto social: (i) treinamento e desenvolvimento
profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial; (ii) operação de
páginas e portais da internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, gerando e
mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial e do sistema político
brasileiro; (iii) desenvolvimento, licenciamento e gestão de sistemas informatizados,
plataformas ou ecossistemas que permitam fornecer produtos e serviços de natureza
financeira; (iv) produção, publicação, comercialização e distribuição, eletrônica e/ou
impressa de conteúdos informativos sobre assuntos relacionados a análises de valores
mobiliários, finanças e economia; (v) portais, provedores de conteúdo e outros serviços
de informação na internet; (vi) edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
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(vii) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções,
conferências e exposições comerciais e profissionais seja pela internet ou eventos
físicos; (viii) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (ix)
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não customizáveis; (x) consultoria em tecnologia da informação; (xi) suporte técnico,
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; e (xii) participação em
outras sociedades, como sócia ou acionista, independentemente do objeto social.
Artigo 4º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º. O capital social da Companhia, é de R$5.709.607,60 (cinco milhões,
setecentos e nove mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos), totalmente subscrito
e integralizado, dividido em 212.145.280 (duzentos e doze milhões, cento e quarenta e
cinco mil, duzentas e oitenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, e sem
valor nominal.
Parágrafo Único – O capital social da Companhia é representado exclusivamente por
ações ordinárias.
Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 600.000.000 (seiscentas
milhões) de ações ordinárias, independente de reforma estatutária, mediante
deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – O capital pode ser aumentado por meio da subscrição de novas
ações ordinárias, ou de capitalização de lucros ou reservas com ou sem a emissão de
novas ações.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração fixará o número, preço e prazo de
integralização e as demais condições da emissão de ações, e estabelecerá se a
subscrição será pública ou particular.
Parágrafo Terceiro – A Companhia pode, dentro do limite do capital autorizado,
mediante deliberação do Conselho de Administração: (i) emitir debêntures conversíveis
em ações; (ii) emitir bônus de subscrição; e (iii) outorgar opções de compra ou de
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subscrição de ações da Companhia em favor dos administradores, empregados ou
prestadores de serviço pessoas naturais da Companhia ou de sociedades controladas
pela Companhia, direta ou indiretamente, de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral.
Artigo 7º - A critério do Conselho de Administração, nas hipóteses previstas na legislação
e regulamentação aplicáveis, poderá ser realizada a emissão de ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição sem direito de preferência ou com redução
do prazo para seu exercício.
Artigo 8º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
Parágrafo Primeiro – A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela relativos serão exercidos pelo
representante do condomínio.
Parágrafo Segundo - Nas hipóteses em que a legislação conferir direito de retirada a
acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso devido
ao acionista, nos termos do Artigo 45 da Lei das S.A., será determinado pela divisão do
valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras
individuais aprovadas em Assembleia Geral, pelo número total de ações de emissão da
Companhia.
Artigo 9º - As ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
contratada pela Companhia para essa finalidade.
Parágrafo Único - O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá
ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a
ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos
fixados pela CVM.
Artigo 10 – É vedada a emissão de partes beneficiárias e de ações preferenciais pela
Companhia.

CAPÍTULO III
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ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 11 – Os acionistas da Companhia reunir-se-ão em Assembleia Geral,
ordinariamente, uma vez por ano, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, para examinar, discutir e votar os assuntos previstos no
artigo 132 da Lei das S.A. e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim
exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto ou da legislação aplicável
demandarem a deliberação dos acionistas da Companhia.
Artigo 12 – A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, por
meio de seu Presidente, ou, nos casos previstos na Lei das S.A., por acionistas ou pelo
Conselho Fiscal, se houver, de acordo com os prazos e na forma estabelecidos na
legislação aplicável.
Parágrafo Primeiro – As convocações deverão indicar, além do local, data e hora da
Assembleia Geral, a ordem do dia detalhada, acompanhada de todos e quaisquer
documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral ou que sirvam
de fundamento para as deliberações a serem tomadas.
Parágrafo Segundo – O anúncio de convocação da Assembleia Geral pode solicitar, para
melhor organização dos trabalhos, o depósito na Companhia de cópia dos documentos
exigidos para participação na Assembleia Geral com até 2 (dois) dias úteis de
antecedência da data da Assembleia Geral.
Parágrafo Terceiro – Ressalvadas as exceções previstas na legislação e regulamentação
aplicáveis, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença
de acionistas titulares de ações que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital
social com direito de voto e, em segunda convocação, com a presença de acionistas
titulares de qualquer quantidade de ações com direito a voto.
Artigo 13 – A Assembleia Geral deve ser realizada preferencialmente na sede da
Companhia, ou, por motivo de força maior, ou nas demais hipóteses permitidas na
legislação aplicável, em outro local indicado com clareza nos anúncios de convocação.
Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto acima, a Assembleia Geral poderá ser
realizada de modo parcialmente ou exclusivamente digital, nos termos da Lei das S.A. e
da legislação e regulamentação aplicáveis.
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Artigo 14 – A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, na sua ausência, por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado
por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na ausência dessa
indicação, pela pessoa escolhida por maioria de voto dos acionistas presentes, cabendo
ao presidente da mesa designar o secretário.
Artigo 15 – A Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação e
regulamentação aplicáveis e neste Estatuto, delibera por maioria de votos dos presentes
validamente proferidos, não se computando as abstenções.
Artigo 16 – As atas de Assembleia Geral deverão ser lavradas no Livro de Registro de
Atas de Assembleias Gerais da Companhia, na forma de sumário dos fatos ocorridos,
sendo autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.
Artigo 17 – Compete à Assembleia Geral, sem prejuízo das demais atribuições previstas
neste Estatuto e na legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)
tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
(ii)

deliberar sobre a destinação do lucro do exercício;

(iii)
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria, assim como dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
(iv)

reformar o Estatuto Social;

(v)
eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, se instalado;
(vi)
suspender o exercício dos direitos de acionista nas hipóteses previstas na
legislação e regulamentação aplicáveis;
(vii) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social;
(viii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações e
cisão da Companhia;

Página 16 de 43
Clicksign 792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca

150

(ix)

deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia;

(x)

eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

(xi)
autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia;
(xii) aumento do capital social da Companhia em valor superior ao limite do capital
autorizado estabelecido neste Estatuto;
(xiii)

redução do capital social da Companhia;

(xiv)

o resgate ou amortização de ações de emissão da Companhia;

(xv) deliberar sobre dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações
como requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado, observado o disposto no
Regulamento do Novo Mercado;
(xvi) alteração ou saída de segmento de listagem da Companhia na B3, bem como a
listagem de valores mobiliários de emissão da Companhia em bolsas de valores no
exterior;
(xvii)

o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia; e

(xviii) deliberar sobre dispensa da obrigação prevista no Artigo 51 deste Estatuto
Social.
Parágrafo Único – A deliberação a que se refere o item (xv) deste Artigo deverá ser
tomada pela maioria dos votos dos acionistas titulares das ações em circulação
presentes à assembleia, não se computando os votos em branco. A Assembleia Geral
que deliberar sobre a matéria a que se refere o item (xv) deste Artigo deverá ser
instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 2/3 (dois terços) do total de ações em circulação e, em segunda convocação,
com qualquer número de acionistas titulares das ações em circulação.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

Página 17 de 43
Clicksign 792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca

151

Seção I
Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 18. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, que terão as atribuições conferidas pelo presente Estatuto Social, pela Lei das
S.A. e pela regulamentação aplicável, estando os membros da administração
dispensados de oferecer garantia ao exercício de suas funções.
Parágrafo Primeiro – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor Presidente, ou de principal executivo da Companhia, não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa, salvo na hipótese de vacância, observadas, nesse caso,
as determinações do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo Segundo - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro de Atas das Reuniões do Conselho de
Administração ou no livro das Atas de Reuniões da Diretoria, conforme o caso, que deve
contemplar sua sujeição à cláusula compromissória estatutária prevista no Artigo 54
deste Estatuto.
Parágrafo Terceiro – O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração ou
da Diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. O substituto
eleito para preencher cargo vago deve completar o de mandato remanescente do
administrador substituído.
Artigo 19 – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição
dessa remuneração entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria e
da repartição entre parcela fixa e parcela variável.
Artigo 20 – Somente pessoa natural pode ser eleita como membro dos órgãos de
administração.
Artigo 21 – É inelegível para os cargos de administração da Companhia a pessoa
impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos.
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Parágrafo Único - É também inelegível para os cargos de administração a pessoa
condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 22. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo 5 (cinco) e, no
máximo, 10 (dez) membros efetivos, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois)
ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes,
conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos
indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser
deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s)
Conselheiro(s) Independente(s), o(s) conselheiros(s) eleito(s) mediante faculdade
prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das S.A.
Parágrafo Segundo – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no
Parágrafo Primeiro acima, o resultado gerar número fracionário, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo Terceiro – O indicado a conselheiro independente deve encaminhar para o
Conselho de Administração declaração por escrito atestando seu enquadramento aos
critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, com a
respectiva justificativa, se verificada alguma das situações previstas no artigo 16, §2º,
do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 23 – O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) VicePresidente, eleitos pela maioria de votos dos presentes na primeira reunião do Conselho
de Administração que ocorrer imediatamente após a eleição e investidura de seus
membros ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância naquele cargo.
Parágrafo Primeiro – Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(i)
convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e as
Assembleias Gerais, nos termos deste Estatuto;
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(ii)

supervisionar os serviços administrativos do Conselho de Administração;

(iii)
comunicar à Diretoria, quando for o caso, as deliberações tomadas pelo
Conselho de Administração; e
(iv)
exercer outras atribuições e funções especificadas ou atribuídas pelo regimento
interno do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo – Nas suas ausências ou impedimentos, o Presidente do Conselho
de Administração será substituído pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração
e, na ausência de ambos, o Conselho de Administração, por maioria de votos, indicará o
substituto dentre seus membros.
Artigo 24 – Havendo vacância do cargo de qualquer dos membros do Conselho de
Administração, o Conselho de Administração deverá nomear o substituto, que servirá
até a primeira Assembleia Geral realizada depois de sua nomeação.
Parágrafo Primeiro – No caso de vacância da maioria dos cargos do Conselho de
Administração, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição.
Parágrafo Segundo – Em caso de vacância de todos os cargos do Conselho de
Administração, compete à Diretoria convocar a Assembleia Geral para eleger os
conselheiros.
Artigo 25 - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, trimestralmente,
e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo
Presidente do Conselho de Administração, por escrito, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias e com indicação do local, data e horário da reunião e da ordem do dia,
acompanhada de todos os documentos relacionados às deliberações a serem tomadas.
Parágrafo Segundo - Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem à
reunião todos os conselheiros em exercício.
Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com a
presença da maioria de seus membros em exercício.
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Parágrafo Quarto – A reunião do Conselho de Administração é presidida pelo Presidente
do Conselho de Administração, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração e, na ausência de ambos, pelo conselheiro eleito pela maioria dos
conselheiros presentes, e será secretariada por quem o presidente da mesa indicar.
Parágrafo Quinto – É facultado ao conselheiro participar da reunião do Conselho de
Administração por meio de teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio
de comunicação adotado pela Companhia que permita a identificação dos participantes
e a comunicação simultânea com as pessoas presentes à reunião. O presidente da
reunião ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do
conselheiro que participou remotamente.
Parágrafo Sexto – Serão considerados presentes à reunião do Conselho de
Administração os conselheiros que (i) comparecerem presencialmente; (ii) nomearem
qualquer outro conselheiro para votar em tal reunião, desde que a respectiva
manifestação de voto seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração ou ao
presidente da mesa antes da sua instalação; (iii) enviarem seu voto por escrito ao
Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via telegrama, carta
registrada, fax, correio eletrônico (e-mail), ou carta entregue em mãos (i.e.
protocolada); ou (iv) participarem das reuniões remotamente, nos termos do Parágrafo
Quinto anterior.
Parágrafo Sétimo – Cada membro do Conselho de Administração tem direito a 1 (um)
voto na reunião do Conselho de Administração.
Parágrafo Oitavo – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por
maioria dos votos dos presentes, não computadas as abstenções. No caso de empate,
cabe ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate, sem prejuízo
de seu próprio voto.
Parágrafo Nono – As deliberações do Conselho de Administração devem ser registradas
em ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Artigo 27 – O conselheiro deve se abster de participar de participar da votação sobre
assunto com relação ao qual tenha interesse conflitante com a Companhia.
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Artigo 28 – Sem prejuízo de outras atribuições definidas neste Estatuto e na legislação
e regulamentação aplicáveis, compete ao Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii) eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar suas atribuições, observado o
disposto neste Estatuto Social;
(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e
quaisquer outros atos;
(iv) organizar seu funcionamento, por meio de regras próprias consubstanciadas em
regimento interno aprovado e modificado pelo próprio Conselho de Administração;
(v) aprovar e alterar as políticas, código de conduta e regimentos internos da
Companhia, conforme exigidos pela regulamentação aplicável;
(vi) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos comitês estatutários de
assessoramento do Conselho de Administração, bem como estabelecer seus regimentos
internos de funcionamento;
(vii) deliberar sobre a criação, extinção e funcionamento de comitês de
assessoramento não previstos neste Estatuto, elegendo e destituindo, a qualquer
tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos internos de
funcionamento;
(viii) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras de cada exercício;
(ix) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou nos casos previstos
na Lei das S.A.;
(x)

submeter à Assembleia Geral proposta de destinação do lucro líquido do exercício;

(xi)

submeter à Assembleia Geral proposta de alteração do Estatuto Social;

(xii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio com base no lucro líquido do

Página 22 de 43
Clicksign 792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca

156

exercício em curso ou em reservas de lucros existentes;
(xiii) aprovar e rever o plano de negócios, o orçamento anual e plano plurianual da
Companhia, bem como formular proposta de orçamento de capital a ser submetida à
Assembleia Geral;
(xiv) deliberar sobre a outorga, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com
plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra ou de subscrição de ações
a administradores, empregados, ou prestadores de serviço pessoas naturais da
Companhia ou de sociedade controladas, sem direito de preferência para os acionistas,
bem como outros planos de incentivo de longo prazo que sejam referenciados ou
baseados em ações ou valores mobiliários da Companhia, conforme aprovado pela
Assembleia Geral;
(xv) autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, como quotista ou
acionista, bem como sua participação em consórcios, joint ventures, e em outras formas
de associação ou alianças estratégicas com terceiros, bem como autorizar a aquisição
ou alienação de investimentos em participações societárias, que exceda em
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) o montante previsto no orçamento anual da
Companhia;
(xvi) aprovar a aquisição, alienação, oneração ou arrendamento de ativos da
Companhia, incluindo a conferência ao capital de outra sociedade, em valor superior a
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), exceto se já tiverem sido contempladas no
plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;
(xvii) aprovar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão
de títulos ou assunção de dívida, ou outras formas de obrigação, caso referida operação
gere resultado da divisão da dívida líquida por EBITDA superior a 1,5 vezes, exceto se já
tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo
Conselho de Administração;
(xviii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a prática de atos que tenham por
objeto renunciar a direitos da Companhia ou transigir, bem como autorizar a prática de
atos que tenham por objeto renunciar a direitos da Companhia ou transigir em valor
superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem sido contempladas no
plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;
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(xix) aprovar a constituição de ônus e gravames e a prestação de avais, fianças e
garantias a obrigações próprias e/ou de sociedades controladas da Companhia, cujo
valor total exceda R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), exceto se já tiverem sido
contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de
Administração;
(xx) estabelecer a política de transação entre partes relacionadas da Companhia e,
observado o disposto em referida política, aprovar as Transações com Partes
Relacionadas;
(xxi) autorizar a negociação da Companhia com suas próprias ações e com
instrumentos financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia, bem como
a alienação e o cancelamento de ações em tesouraria, observada a legislação e
regulamentação aplicáveis;
(xxii) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado,
bem como da emissão, dentro do limite do capital autorizado, da emissão de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição;
(xxiii) deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública
de distribuição, de notas promissórias e debêntures, conversíveis ou não conversíveis
em ações;
(xxiv) deliberar sobre a contratação e a destituição de auditores independentes;
(xxv) manutenção de investimentos da Companhia ou suas Controladas em bens de
capital (CAPEX) acima de 10% (dez por cento) do valor total dos ativos imobilizados da
Companhia ou suas Controladas ou caso não esteja previsto no orçamento anual e/ou
plano de negócios da Companhia;
(xxvi) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública
de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por
meio de parecer prévio fundamentado, divulgado nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis, no qual se manifestará, ao menos sobre: (i) a conveniência
e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da
Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) quanto aos
planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito
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de alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no
mercado;
(xxvii)
avocar e decidir sobre qualquer matéria ou assunto que não se
compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.
Parágrafo Único – Para fins deste Artigo, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
(i)
“Afiliadas” significa, com relação a uma determinada Pessoa, (a) qualquer outra
Pessoa que, direta ou indiretamente, Controle, seja Controlada por ou esteja sob
Controle comum com essa Pessoa e (b) no caso dessa Pessoa ser uma pessoa física, seu
cônjuge, seus ascendentes, descendentes ou parentes em linha direta até o 2º grau;
(ii)
“Controle” (inclusive os termos com significado correlato, tais como
“controladora”, “controlada por” e “sob controle comum com”), quando empregado em
relação a uma Pessoa, significa a titularidade direta ou indireta de direitos, de sócio ou
acionista ou grupo de sócios ou acionistas vinculado por acordo de acionistas ou sob
controle comum, que exerça o poder de controle da Companhia, nos termos da Lei das
S.A. e que assegurem (i) preponderância nas deliberações em quaisquer assembleias
gerais da Pessoa em questão; e (ii) o poder de eleger ou indicar a maioria dos
conselheiros e diretores da Pessoa em questão;
(iii)
“EBITDA” significa o lucro antes dos juros, impostos sobre renda incluindo
contribuição social sobre o lucro líquido, depreciação e amortização, e será calculado
com base nos valores constantes das demonstrações financeiras da Companhia no
período, obtido a partir do resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o
lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações,
amortizações e exaustões;
(iv)
“Partes Relacionadas” significa, (1) com relação a qualquer Pessoa física, (a) seu
cônjuge, companheiro em regime de união estável ou equivalente, ascendentes e
descendentes em linha reta, herdeiros testamentários; (b) qualquer Pessoa jurídica
Controlada direta ou indiretamente por tal Pessoa física; e (2) com relação a qualquer
Pessoa jurídica (a) qualquer de suas Afiliadas; e/ou (b) qualquer administrador
estatutário de referida Pessoa jurídica ou das suas Afiliadas, na data em que o conceito
seja aplicado;
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(v)
“Pessoa” significa qualquer pessoa física, jurídica ou entidade não personificada,
incluindo, mas sem limitação, sociedades de qualquer tipo, de fato ou de direito,
consórcio, parceria, associação, joint venture, fundos de investimento e universalidade
de direitos;
(vi)
“Transações com Partes Relacionadas” significa, com relação a uma Pessoa,
quaisquer negócios jurídicos, negociações, acordos, contratos, operações, transações
e/ou relacionamentos comerciais entre essa Pessoa e quaisquer de suas Partes
Relacionadas.
Seção III
Comitê de Auditoria
Artigo 29 – O Conselho de Administração é assessorado pelo Comitê de Auditoria,
constituído na forma prevista neste Estatuto.
Parágrafo Primeiro – Sem prejuízo do Comitê de Auditoria, previsto neste Estatuto, o
Conselho de Administração pode criar comitês de assessoria adicionais, que deverão
atuar como órgãos auxiliares, sem poderes deliberativos, podendo exercer funções
técnicas ou de assessoramento dos administradores.
Artigo 30 – O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado diretamente ao
Conselho de Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que:
(i) ao menos 1 (um) membro deve ser membro independente do Conselho de
Administração da Companhia; e (ii) ao menos 1 (um) membro deve ter reconhecida
experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação
editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as
responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com
os auditores independentes.
Parágrafo Primeiro - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular as
características referidas nos itens (i) e (ii) do caput deste Artigo 30.
Parágrafo Segundo - É vedada a participação, como membro do Comitê de Auditoria,
dos Diretores da Companhia ou de diretores de sociedades controladas pela Companhia,
de seu acionista controlador, de coligadas ou sociedades sob controle comum.
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Parágrafo Terceiro – O regimento Interno do Comitê de Auditoria possui a relação das
funções do Comitê de Auditoria e das atividades a serem desempenhadas pelo
coordenador do Comitê.
Artigo 31 - Compete ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências
estabelecidas em seu regimento interno e na legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)
assessorar o Conselho de Administração nas atividades de avaliação e controle
das auditorias independente e interna;
(ii)

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(iii)
avaliar as informações trimestrais,
demonstrações financeiras da Companhia;

demonstrações

intermediárias

e

(iv)
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos
da Companhia;
(v)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(vi)
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento
das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes
relacionadas; e
(vii) possuir meios para a recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos
para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.
Seção IV
Diretoria
Artigo 32 – A Diretoria da Companhia será composta por até 10 (dez) membros,
residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo Conselho de Administração, para um mandato unificado de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição.
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Parágrafo Único – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3
(um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores.
Artigo 33 – A Diretoria é composta pelos seguintes cargos: (i) 1 (um) Diretor Presidente;
(ii) 1 (um) Diretor Financeiro; (iii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores e (iv) até
7 (sete) Diretores sem designação específica.
Parágrafo Único – É permitida a cumulação de cargos da Diretoria por uma mesma
pessoa, observado o mínimo de membros estabelecido na Lei das S.A.
Artigo 34 – Nos casos de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, suas
funções serão exercidas por outro membro da Diretoria indicado por escrito pelo Diretor
Presidente, ou em sua ausência, indicado pela maioria dos Diretores em reunião da
Diretoria, que cumulará suas atribuições com as do Diretor substituído.
Artigo 35 – Nos casos de vacância de qualquer cargo de diretor, o substituto deve ser
nomeado interinamente pela Diretoria dentre os demais membros, perdurando a
substituição interina até a investidura do novo diretor eleito pelo Conselho de
Administração.
Artigo 36 – A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais
específicos ou especiais que sejam. Observados os valores de alçada fixados pelo
Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto, compete à Diretoria administrar
e gerir os negócios da Companhia, especialmente:
(i)
cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;
(ii)
submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório
da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos resultados apurados no
exercício anterior;
(iii)
deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia, desde que no
mesmo Município, bem como sobre a abertura, transferência e encerramento de filiais,
escritórios, depósitos, representações e quaisquer outros estabelecimentos no Brasil e
no exterior; e
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(iv)
decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente:
(i)

convocar e presidir as reuniões de Diretoria;

(ii)
liderar, planejar, coordenar, supervisionar e gerir as atividades da Companhia,
coordenando e orientando os negócios da Companhia e as atividades dos demais
Diretores;
(iii)
submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de negócio,
orçamentos anuais, planos plurianuais da Companhia, promovendo a sua execução nos
termos aprovados;
(iv)
formular e discutir a estratégia da Companhia junto ao Conselho de
Administração e aos Comitês de Assessoramento, quando requerido, bem como
estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração, com a participação dos demais Diretores;
(v)
indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da Diretoria e
recomendar ao Conselho de Administração a destituição de qualquer membro da
Diretoria;
(vi)

representar a Diretoria perante o Conselho de Administração; e

(vii)

exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Financeiro:
(i)

dirigir e coordenar a área administrativa-financeira / financeira da Companhia,
incluindo elaborando sua proposta de orçamento anual;

(ii)

supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro da
Companhia;

(iii)

coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o relatório
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anual da administração da Companhia;
(iv)

coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da
Companhia, provendo informações financeiras e gerenciais aos demais Diretores
e ao Conselho de Administração;

(v)

responder pelo controle do fluxo de caixa, aplicações financeiras e
investimentos, visando a maximizar o resultado financeiro, dentro dos níveis de
risco previamente estabelecidos pela Companhia;

(vi)

controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos
requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das
operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes envolvidas;

(vii)

elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser apresentada ao
Conselho de Administração, bem como sobre a distribuição de dividendos
intercalares e intermediários e juros sobre capital próprio para deliberação do
Conselho de Administração; e

(viii)

exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.

Parágrafo Terceiro – Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i)

representar a Companhia perante a CVM, a B3 e outros órgãos de controle e
demais instituições que atuam no mercado de valores mobiliários em que os
valores mobiliários de emissão da Companhia forem admitidos à negociação;

(ii)

coordenar e orientar o relacionamento e comunicação entre a Companhia e seus
investidores, a CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos mercados
de valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam
admitidos à negociação;

(iii)

guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus assentamentos;

(iv)

tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta
perante a CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos mercados de
valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam
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admitidos à negociação; e
(v)

exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.

Artigo 37 – A Diretoria reúne-se sempre que convocada pelo Diretor Presidente, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias. A convocação deverá ser feita por escrito e
especificar o local, hora, data e a ordem do dia da reunião.
Parágrafo Primeiro – Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem à
reunião todos os diretores em exercício.
Parágrafo Segundo – É facultado ao Diretor participar da reunião da Diretoria de por
meio de teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio de comunicação
adotado pela Companhia que permita a identificação dos participantes e a comunicação
simultânea com as pessoas presentes à reunião.
Parágrafo Terceiro – As reuniões de Diretoria instalar-se-ão com a presença de, no
mínimo, a maioria dos membros da Diretoria, sendo que as deliberações serão tomadas
por maioria de votos dos Diretores presentes na Reunião.
Parágrafo Quarto – Cada Diretor terá direito a um voto.
Artigo 38. Observado o estabelecido nos Parágrafos deste Artigo, a Companhia será
representada, em todos os atos, (i) por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, ou (ii)
por 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador devidamente constituído, com
poderes expressos e específicos para a prática do ato, ou (iii) por 2 (dois) procuradores
devidamente constituídos, com poderes expressos e específicos para a prática do ato.
Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá ser representada por 1 (um) Diretor ou 1
(um) procurador, isoladamente, na prática dos seguintes atos:
(i)
representação para a prática de atos rotineiros perante quaisquer terceiros,
incluindo quaisquer órgãos, agências, entidades, autarquias e repartições públicas
federais, estaduais, distritais e municipais, órgãos ambientais, entidades de classes e
sindicatos, juntas comerciais, registro público de empresas mercantis, cartórios de
registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, Justiça do Trabalho,
INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, concessionárias ou permissionárias de serviços
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públicos e todas e quaisquer seções, divisões e departamentos relacionados, incluindo
para fins judiciais;
(ii)

assinatura de correspondências sobre assuntos rotineiros;

(iii)
representação da Companhia nas assembleias e reuniões de sócios e quotistas
nas sociedades e entidades nas quais a Companhia detenha participação; e
(iv)

atos de admissão, suspensão ou demissão de empregados.

Parágrafo Segundo. Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no caput
deste Artigo, o Diretor Financeiro, o Diretor Presidente, ou 1 (um) procurador nomeado
na forma do Artigo 39 podem, individualmente, representar a Companhia perante
quaisquer instituições financeiras públicas e/ou privadas, podendo movimentar contas
bancárias junto a instituições financeiras, realizar aplicações financeiras e realizar
quaisquer operações bancárias e outros atos relacionados às contas bancárias, desde
que obtidas as aprovações aplicáveis nos termos deste Estatuto, quando for o caso.
Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no caput
deste Artigo, o Diretor de Relações com Investidores ou 1 (um) procurador nomeado na
forma do Artigo 39 abaixo poderá representar a Companhia isoladamente perante a
CVM, a B3, instituições financeiras prestadoras de serviços de escrituração da
Companhia e outras entidades administradoras de mercados organizados nos quais os
valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação.
Artigo 39 – Observado os Parágrafos deste Artigo, as procurações outorgadas pela
Companhia devem ser assinadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, especificando os
poderes outorgados e com prazo de vigência determinado.
Parágrafo Primeiro – Poderão ter prazo de vigência indeterminado as procurações
outorgadas (i) para fins judiciais, (ii) no âmbito de contratos de financiamento e
instrumentos relacionados a esses contratos de financiamento, e (iii) no âmbito de
ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Parágrafo Segundo – O Diretor Financeiro e o Diretor Presidente poderão assinar
individualmente procurações outorgadas para fins de representação nos termos
previstos no Artigo 38, Parágrafo Segundo.
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Parágrafo Terceiro – O Diretor de Relações com Investidores poderá assinar
individualmente procurações outorgadas para fins de representação nos termos
previstos no Artigo 38, Parágrafo Terceiro.
Artigo 40. São expressamente vedados, sendo nulos e sem qualquer efeito com relação
à Companhia, os atos praticados por qualquer dos acionistas, Diretores, procuradores
ou funcionários que acarretarem obrigações relativas a negócios ou operações
estranhas ao objeto social e aos interesses da Companhia, salvo se aprovado pelo
Conselho de Administração, em reunião instalada para tal finalidade.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 41 – A Companhia tem um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
com as atribuições e responsabilidades previstas na Lei das S.A. O Conselho Fiscal será
instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, nas hipóteses
previstas na legislação e regulamentação aplicáveis.
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a realização
da primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua instalação.
Parágrafo Segundo – Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto por,
no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) conselheiros efetivos e seus respectivos
suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia
Geral, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Terceiro – Observado o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei das S.A,
a Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal fixará sua remuneração.
Parágrafo Quarto - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a
Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Artigo 42 – Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar a gestão dos administradores,
exercendo todos os poderes, as funções, as atribuições e as prerrogativas previstos na
legislação e regulamentação aplicáveis.
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Artigo 43 – A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
condicionada à assinatura de termo de posse que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória estatutária prevista no Artigo 53 deste Estatuto.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS
Artigo 44 – O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras da
Companhia, de acordo com os prazos previstos na legislação e regulamentação
aplicáveis.
Artigo 45 – Do resultado do exercício, antes de qualquer destinação, devem ser
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para pagamento dos tributos sobre o
lucro.
Artigo 46 – Do saldo remanescente do resultado do exercício, se houver, devem ser
deduzidas, sucessivamente e nesta ordem, eventuais participações de empregados e de
administradores no resultado.
Parágrafo Único - As participações nos lucros mencionadas no caput são independentes
e não se confundem com os planos de pagamento de participação nos lucros e
resultados previstos na legislação trabalhista.
Artigo 47 – Para fins deste Estatuto, considera-se lucro líquido do exercício a parcela do
resultado do exercício que remanescer depois dos ajustes e deduções legais previstos
nos Artigos 45 e 46 acima.
Artigo 48 – A administração deve submeter à Assembleia Geral proposta de destinação
do lucro líquido do exercício social, se houver, observadas as seguintes regras:
(i)
parcela correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do
exercício será aplicada, antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal,
que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
(ii)
parcela do lucro líquido do exercício remanescente pode ser destinada à
formação de reserva para contingências, com a finalidade de compensar, em exercício
futuro, a diminuição do lucro decorrente da perda julgada provável;
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(iii)
parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos pode ser destinada para a reserva de incentivos
fiscais;
(iv)
parcela da reserva para contingências constituída em exercícios anteriores e
correspondente a perdas efetivamente incorridas ou não materializadas deve ser
revertida;
(v)
do saldo remanescente após as deduções e reversões mencionadas nos incisos
acima, se houver, parcela correspondente a 5% (cinco por cento) será distribuída como
dividendo obrigatório;
(vi)
parcela correspondente a até 95% (noventa e cinco por cento) do lucro líquido
ajustado nos termos dos itens (i) a (iv) acima pode ser aplicada na formação da reserva
de lucros estatutária, que tem por fim reforçar o capital de giro da Companhia e financiar
a manutenção, expansão e desenvolvimento de novos projetos e das demais atividades
que compõem o objeto social da Companhia e/ou de suas controladas, incluindo por
meio de subscrição de aumento de capital ou criação de novos empreendimentos,
observado o limite do Parágrafo Primeiro abaixo;
(vii) parcela ou totalidade do saldo remanescente pode, por proposta da
administração, ser retida para execução de orçamento de capital aprovado pela
Assembleia Geral; e
(viii) o saldo remanescente, se houver, deve ser distribuído aos acionistas como
dividendo adicional.
Parágrafo Primeiro – O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de
incentivos fiscais, de lucros a realizar e a retenção de lucros para cumprimento de
orçamento de capital, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a
Assembleia Geral deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no
aumento do capital social ou na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas.
Parágrafo Segundo – A Companhia tem a faculdade de não constituir a reserva legal no
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante registrado na reserva de
capital, seja superior ao montante equivalente a 30% (trinta por cento) da cifra do
capital social.
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Parágrafo Terceiro – No exercício em que o montante do dividendo obrigatório,
calculado nos termos deste Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do
exercício, a Assembleia Geral pode, por proposta dos órgãos da administração, destinar
o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Os valores registrados na reserva
de lucros a realizar, se não forem absorvidos por prejuízos supervenientes, somente
podem ser utilizados para o pagamento do dividendo obrigatório.
Parágrafo Quarto – A Assembleia Geral pode não distribuir o dividendo obrigatório no
exercício social em que os administradores informarem à Assembleia Geral Ordinária
ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia, observada a legislação e
regulamentação aplicáveis.
Parágrafo Quinto – A Companhia, mediante proposta da Diretoria e deliberação do
Conselho de Administração, poderá:
(i)
levantar demonstrações financeiras intermediárias semestrais, trimestrais ou
mensais, bem como declarar dividendos intercalares ou juros sobre capital próprio com
base no lucro líquido do exercício em curso apurado nesses balanços; e
(ii)
declarar dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio à conta de
reservas de lucros existentes nas últimas demonstrações financeiras anuais ou
intermediárias semestrais, trimestrais ou em períodos menores.
Parágrafo Sexto – Os dividendos e os juros sobre o capital próprio distribuídos nos
termos do Parágrafo Quinto poderão ser imputados ao dividendo obrigatório, sendo
que, no caso dos juros sobre o capital próprio, somente poderá ser imputado o
montante líquido do imposto de renda na fonte.
Parágrafo Sétimo – A declaração de dividendo ou juros sobre capital próprio com base
no lucro líquido do exercício em curso, apurado em demonstrações financeiras
intermediárias levantadas em período inferior ao semestral, está limitada, em cada
semestre, ao valor da reserva de capital da Companhia.
Artigo 49 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão a favor da Companhia.
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CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
Artigo 50 – A alienação direta ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada
sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a
efetivar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as
condições e os prazos previstos na legislação e regulamentação aplicáveis e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Parágrafo Único - Para fins deste Artigo 50, entende-se por controle e seus termos
correlatos o poder efetivamente utilizado por acionistas de dirigir as atividades sociais
e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de
fato ou de direito independentemente da participação acionária detida.
CAPÍTULO VIII
PROTEÇÃO À DISPERSÃO ACIONÁRIA
Artigo 51 - Qualquer Novo Acionista Relevante (conforme definido no Parágrafo Décimo
Primeiro deste Artigo) que adquira ou se torne titular de ações de emissão da
Companhia ou de outros direitos, incluindo usufruto ou fideicomisso sobre ações de
emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 34% (trinta e quatro por
cento) do seu capital social (“Participação Relevante”) deverá efetivar oferta pública de
aquisição de ações para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia,
observando-se o disposto neste Estatuto, na regulamentação aplicável da CVM, nos
regulamentos da B3 e demais disposições previstas na legislação e regulamentação
aplicáveis.
Parágrafo Primeiro - O Novo Acionista Relevante deverá solicitar o registro, caso
exigido, ou lançar a referida oferta pública de aquisição de ações no prazo máximo de
30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade
da Participação Relevante.
Parágrafo Segundo - A oferta pública de aquisição de ações deverá ser (i) dirigida
indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser
realizado na B3, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no

Página 37 de 43
Clicksign 792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca

171

Parágrafo Terceiro deste Artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra
a aquisição na oferta de ações de emissão da Companhia.
Parágrafo Terceiro - O preço de aquisição na oferta pública de aquisição de cada ação
de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre: (i) 135% (cento
e trinta e cinco por cento) do preço unitário da ação determinado com base no valor de
avaliação da Companhia apurado em laudo de avaliação com base nos critérios,
adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio
líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por
múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em
outro critério aceito pela CVM; (ii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço de
emissão da ação verificado em qualquer aumento de capital realizado mediante
distribuição pública ocorrida no período de 24 (vinte e quatro) meses que anteceder a
data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública de aquisição de ações
nos termos deste Artigo, valor esse que deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA
desde a data de emissão de ações para aumento de capital da Companhia até o
momento de liquidação financeira da oferta pública de aquisição de ações nos termos
deste Artigo; (iii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) da cotação unitária média das
ações de emissão da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anterior à
realização da oferta, ponderada pelo volume de negociação na bolsa de valores em que
houver o maior volume de negociações das ações de emissão da Companhia; ou (iv)
135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço unitário mais alto pago pelo Novo
Acionista Relevante, a qualquer tempo, para uma ação ou lote de ações de emissão da
Companhia. Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta prevista neste caso
determine a adoção de um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de
cada ação na Companhia na oferta que resulte em preço de aquisição superior, deverá
prevalecer na efetivação da oferta prevista aquele preço de aquisição calculado nos
termos da regulamentação da CVM.
Parágrafo Quarto - A realização da oferta pública de aquisição de ações mencionada no
caput deste Artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se
for o caso, a própria Companhia, formular uma oferta concorrente, nos termos da
regulamentação aplicável.
Parágrafo Quinto - O Novo Acionista Relevante estará obrigado a atender as eventuais
solicitações ou as exigências da CVM, formuladas com base na legislação e
regulamentação aplicáveis, relativas à oferta pública de aquisição de ações, dentro dos
prazos máximos prescritos na regulamentação aplicável.

Página 38 de 43
Clicksign 792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca

172

Parágrafo Sexto - Na hipótese do Novo Acionista Relevante não cumprir com as
obrigações impostas por este artigo, até mesmo no que concerne ao atendimento dos
prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta pública de
aquisição de ações; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da
CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral
Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá votar, para deliberar
sobre a suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista Relevante que não
cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo, conforme disposto no artigo
120 da Lei das S.A., sem prejuízo da responsabilidade do Novo Acionista Relevante por
perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das
obrigações impostas por este Artigo.
Parágrafo Sétimo - O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se
tornar titular de Participação Relevante em decorrência (i) de sucessão legal, sob a
condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) dias contados
do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia; (iii)
da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia; (iv) da subscrição
de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido
aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu
Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado
a fixação do preço de emissão das ações com base em preço justo obtido a partir de um
laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia realizada por empresa
especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas; e (v)
do exercício de bônus de subscrição emitidos pela Companhia como vantagem adicional
a subscritores de ações em aumento de capital da Companhia exclusivamente em
relação aos direitos de preferência próprios (desconsiderados direitos de subscrição
adquiridos no mercado ou de terceiros) e efetivamente exercidos em referido aumento
de capital. Ainda, o disposto neste Artigo não se aplica (a) aos acionistas e seus
respectivos sucessores que, na data de início da negociação das ações de emissão da
Companhia no Novo Mercado, detiverem, individualmente ou em conjunto, enquanto
parte de Bloco de Acionistas (conforme definido no Parágrafo Décimo Primeiro abaixo),
participação societária igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social da
Companhia, ainda que tais pessoas ou Bloco de Acionistas (conforme definido no
Parágrafo Décimo Primeiro abaixo) venham a adquirir ações e atingir Participação
Relevante na Companhia, ou venham a formar novos Blocos de Acionistas que, em
conjunto, atinjam Participação Relevante; (b) caso seja obtida dispensa expressa e
específica da Assembleia Geral, especialmente convocada para apreciar o pedido de
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dispensa formulado pelo adquirente de Participação Relevante, que não poderá, direta
ou indiretamente, votar na referida Assembleia Geral; e (c) no caso de alienação de
controle, nos termos dispostos no artigo 50 deste Estatuto Social.
Parágrafo Oitavo - Para fins do cálculo do percentual correspondente à Participação
Relevante, não serão computados os acréscimos involuntários de participação acionária
resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do capital social da
Companhia com o cancelamento de ações.
Parágrafo Nono - Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações
de emissão da Companhia poderão requerer aos administradores da Companhia que
convoquem assembleia especial de acionistas para deliberar sobre a realização de nova
avaliação da Companhia para fins de revisão do preço da aquisição, cujo laudo de
avaliação deverá ser preparado nos mesmos moldes do laudo de avaliação referido no
Artigo 41, de acordo com os procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei das S.A. e
com observância ao disposto na regulamentação aplicável da CVM, nos regulamentos
da B3 e nos termos deste Capítulo. Os custos de elaboração do laudo de avaliação
deverão ser assumidos integralmente pelo Novo Acionista Relevante.
Parágrafo Décimo - Caso a assembleia especial referida acima delibere pela realização
de nova avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor inicial
da oferta pública para a aquisição de ações, poderá o Novo Acionista Relevante dela
desistir, obrigando-se neste caso, a observar, no que couber, o procedimento previsto
nos artigos 23 e 24 da Instrução CVM 361/02, e a alienar o excesso de participação no
prazo de 3 (três) meses contados da data da mesma assembleia especial.
Parágrafo Décimo Primeiro - Para fins deste Artigo, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
“Novo Acionista Relevante” significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação,
qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de
títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com
domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou Bloco de Acionistas.
“Bloco de Acionistas” significa o conjunto de 2 (dois) ou mais acionistas: (i) que sejam
partes de acordo de voto, independentemente dos direitos conferidos e do efetivo
exercício dos direitos políticos atinentes às ações; (ii) se um for, direta ou indiretamente,
acionista controlador ou sociedade controladora do outro, ou dos demais; (iii) que sejam
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sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de
pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades, associações, fundações,
cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de investimentos, universalidades de direitos
ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento com os mesmos
administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou gestores sejam
sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de
pessoas, acionistas ou não. No caso de fundos de investimentos com administrador
comum, somente serão considerados como um Bloco de Acionistas aqueles cuja política
de investimentos e de exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos
respectivos regulamentos, for de responsabilidade do administrador, em caráter
discricionário.
Artigo 52 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações,
visando a mais de uma das finalidades previstas nos Capítulos VII e VIII deste Estatuto,
no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que
seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública
de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
autorização da CVM quando exigida pela legislação e regulamentação aplicáveis.
CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 53 – A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei.
Parágrafo Primeiro – Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, compete à
Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante ou
liquidantes, bem como o Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de
liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, observadas as
formalidades legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de liquidação, os haveres da Companhia serão
empregados na liquidação do passivo e o ativo remanescente, se houver, será rateado
entre os acionistas de acordo com a participação de cada um deles no capital social, na
data da liquidação.
CAPÍTULO X
ARBITRAGEM
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Artigo 54 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição
de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, e, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das S.A., neste Estatuto, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 55 – A Companhia deverá observar todas e quaisquer disposições previstas nos
acordos de acionistas arquivados em sua sede.
Parágrafo Primeiro - A Companhia não deve registrar, consentir ou ratificar qualquer
voto ou aprovação dos acionistas, dos conselheiros de administração ou de qualquer
diretor, ou realizar ou deixar de realizar qualquer ato que viole ou que seja incompatível
com as disposições de tais acordos de acionistas ou que, de qualquer forma, possa
prejudicar os direitos dos acionistas sob tais acordos.
Parágrafo Segundo - Os signatários de acordos de acionistas arquivados na sede da
Companhia devem indicar, no momento do arquivamento, representante para
comunicar-se com a Companhia, para prestar ou receber informações, nos termos do
§ 10 do Artigo 118 da Lei das S.A.
Artigo 56 – Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o disposto no
Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 57 - A eficácia das disposições constantes no Artigo 1º, Parágrafo único; Artigo
17, item “xiii” e Parágrafo Único; Artigo 18, Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 22,
Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 28, item “xxvi”; Capítulo IV, Seção III (Comitê de
Auditoria); Artigo 43; Capítulo VII (Alienação do Controle Acionário) e Capítulo VIII
(Proteção à Dispersão Acionária); Artigo 54 e Artigo 56 está subordinada,
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suspensivamente, ao início da negociação das ações ordinárias da Companhia no
segmento do Novo Mercado da B3.
*-*-*
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Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
omar.ajame@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA e CPF 331.267.528-61.

19 mai 2021, 10:19:35

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
pedro.albuquerque@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:19:46

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
israel.massa@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:20:00

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
gpb@tradersclub.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:20:12

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
pedro.machado@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:20:22

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
javier.ramacciotti@tradersclub.com.br, para assinar como parte, com os pontos de
autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:20:31

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
felipe.pontes@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:20:46

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
thiago.avancini@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:21:15

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
cris.alves@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP.
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19 mai 2021, 10:21:33

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
rafael.silva@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:22:05

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
luis.serrano@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:22:19

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
marcio.oliveira@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:22:30

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
andre.almeida@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:22:46

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
alexey.bolfaine@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:23:05

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
marcelo.miranda@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:23:16

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
sergio.sanita@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:23:38

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
joao.dzeren@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:23:58

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
pedro.mariano@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:24:10

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
breno.andrade@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:24:22

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
felipe.jun@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:24:33

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
vanessa.haba@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
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19 mai 2021, 10:24:43

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
edticle@hotmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO.

19 mai 2021, 10:24:53

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
hugo.queiroz@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:25:04

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
rafael.belle@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:25:37

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
gustavo.costa@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:25:51

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
diandra.santos@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Diandra de Candido dos Santos.

19 mai 2021, 10:26:02

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
adrielly.souza@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Adrielly Souza Ribeiro.

19 mai 2021, 10:26:26

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
sergio.rossi@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:26:42

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
vitor.uehara@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:26:53

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
igor.halfeld@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:27:04

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
patrick.chagas@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:27:29

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
joao.dias@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP.
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19 mai 2021, 10:27:41

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
lucas.godeiro@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:27:51

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
marcello.goldkorn@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:28:08

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
euclides.neto@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:28:20

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
juliermerosa@hotmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 10:28:36

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
marcio.gomes@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo MARCIO GOMES BARRETO.

19 mai 2021, 10:28:52

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
diego@sencon.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo DIEGO ARTUR DE CARVALHO.

19 mai 2021, 10:29:16

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
gabriel@sencon.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo GABRIEL RECH.

19 mai 2021, 10:29:27

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
william@sencon.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo William Strapazzon.

19 mai 2021, 10:29:38

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18
de junho de 2021 (09:33).

19 mai 2021, 10:30:46

VITOR OLIMPIO UCHIMA UEHARA assinou como parte. Pontos de autenticação: email
vitor.uehara@tc.com.br (via token). CPF informado: 442.139.558-77. IP: 191.19.1.223.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:30:47

João Victor Dzeren assinou como parte. Pontos de autenticação: email joao.dzeren@tc.com.br
(via token). CPF informado: 363.950.588-35. IP: 189.120.77.97. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:31:00

Rafael Belle assinou como parte. Pontos de autenticação: email rafael.belle@tc.com.br (via
token). CPF informado: 013.046.980-76. IP: 189.6.242.127. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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19 mai 2021, 10:31:49

Javier Alejandro Ramacciotti assinou como parte. Pontos de autenticação: email
javier.ramacciotti@tradersclub.com.br (via token). CPF informado: 229.042.648-25. IP:
200.155.129.2. Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:33:13

LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO assinou como parte. Pontos de autenticação: email
luis.serrano@tc.com.br (via token). CPF informado: 363.777.488-76. IP: 177.27.235.160.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:33:22

Lucas Lúcio Godeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: email
lucas.godeiro@tc.com.br (via token). CPF informado: 056.549.504-60. IP: 138.94.111.75.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:33:39

André Luiz de Almeida assinou como parte. Pontos de autenticação: email
andre.almeida@tc.com.br (via token). CPF informado: 003.645.599-77. IP: 186.251.110.75.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:34:36

MARCIO GOMES BARRETO assinou como parte. Pontos de autenticação: email
marcio.gomes@tc.com.br (via token). CPF informado: 319.764.628-27. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:34:53

Felipe Jun Tanoue Chang assinou como parte. Pontos de autenticação: email
felipe.jun@tc.com.br (via token). CPF informado: 335.080.398-97. IP: 177.170.141.9. Componente
de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:35:51

Guillermo Parra-Bernal assinou como parte. Pontos de autenticação: email
gpb@tradersclub.com.br (via token). CPF informado: 732.310.611-72. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:36:21

Gustavo Machado da Costa assinou como parte. Pontos de autenticação: email
gustavo.costa@tc.com.br (via token). CPF informado: 358.800.918-30. IP: 179.246.213.44.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:36:41

Alexey Bolfaine assinou como parte. Pontos de autenticação: email alexey.bolfaine@tc.com.br
(via token). CPF informado: 294.573.368-44. IP: 200.155.129.2. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:37:19

Sergio Luiz Rossi Fernandes Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: email
sergio.rossi@tc.com.br (via token). CPF informado: 361.171.718-54. IP: 179.209.45.215.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:38:04

Marcello Zeitune Goldkorn assinou como parte. Pontos de autenticação: email
marcello.goldkorn@tc.com.br (via token). CPF informado: 058.650.287-40. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:41:44

Vanessa Mizue Haba assinou como parte. Pontos de autenticação: email
vanessa.haba@tc.com.br (via token). CPF informado: 270.841.418-63. IP: 191.180.106.199.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:42:22

marcio antonio souza de oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: email
marcio.oliveira@tc.com.br (via token). CPF informado: 940.347.291-04. IP: 187.24.137.57.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:45:18

Pedro Medeiros Machado assinou como parte. Pontos de autenticação: email
pedro.machado@tc.com.br (via token). CPF informado: 065.634.947-65. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:53:42

Breno de Andrade Silva Roque assinou como parte. Pontos de autenticação: email
breno.andrade@tc.com.br (via token). CPF informado: 427.440.728-42. IP: 200.192.246.190.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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19 mai 2021, 10:56:19

Euclides Gonçalves Rissi Neto assinou como parte. Pontos de autenticação: email
euclides.neto@tc.com.br (via token). CPF informado: 399.726.348-50. IP: 189.51.223.117.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:57:38

hugo Fagundes de lima queiroz assinou como parte. Pontos de autenticação: email
hugo.queiroz@tc.com.br (via token). CPF informado: 014.553.056-69. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 10:59:34

ISRAEL CALEBE MASSA assinou como parte. Pontos de autenticação: email
israel.massa@tc.com.br (via token). CPF informado: 392.148.868-06. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:07:24

Pedro Mariano da Rocha Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: email
pedro.mariano@tc.com.br (via token). CPF informado: 021.704.940-06. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:13:54

Marcelo Marinho Miranda assinou como parte. Pontos de autenticação: email
marcelo.miranda@tc.com.br (via token). CPF informado: 371.815.048-43. IP: 179.246.209.157.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:14:11

Patrick Chagas Tavares assinou como parte. Pontos de autenticação: email
patrick.chagas@tc.com.br (via token). CPF informado: 472.658.498-76. IP: 179.113.123.72.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:18:56

Sérgio Sanita Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: email sergio.sanita@tc.com.br
(via token). CPF informado: 213.918.308-81. IP: 200.155.129.2. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:20:10

Diandra de Candido dos Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: email
diandra.santos@tc.com.br (via token). CPF informado: 036.297.850-69. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:21:26

Igor Luiz Carneiro Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: email
igor.halfeld@tc.com.br (via token). CPF informado: 177.702.607-52. IP: 177.27.208.219.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:23:13

luiz felipe de araújo pontes girão assinou como parte. Pontos de autenticação: email
felipe.pontes@tc.com.br (via token). CPF informado: 085.329.574-39. IP: 187.105.149.218.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:26:38

GABRIEL RECH assinou como parte. Pontos de autenticação: email gabriel@sencon.com.br (via
token). CPF informado: 011.663.920-23. IP: 191.184.172.215. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:27:39

Cristianne de Sá Alves assinou como parte. Pontos de autenticação: email cris.alves@tc.com.br
(via token). CPF informado: 069.196.106-98. IP: 200.155.129.2. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:49:53

William Strapazzon assinou como parte. Pontos de autenticação: email william@sencon.com.br
(via token). CPF informado: 013.601.280-93. IP: 170.254.152.243. Componente de assinatura
versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:51:17

DIEGO ARTUR DE CARVALHO assinou como parte. Pontos de autenticação: email
diego@sencon.com.br (via token). CPF informado: 006.134.670-51. IP: 187.89.117.22.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:53:08

EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO assinou como parte. Pontos de autenticação:
email edticle@hotmail.com (via token). CPF informado: 296.300.688-85. IP: 177.25.154.230.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca

185

Página 8 de 9

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 19 de maio de 2021. Versão v1.2.1.

19 mai 2021, 11:55:11

Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
rafael.ferri@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

19 mai 2021, 11:55:53

Thiago Avancini assinou como parte. Pontos de autenticação: email thiago.avancini@tc.com.br
(via token). CPF informado: 288.227.428-93. IP: 189.100.70.191. Componente de assinatura
versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:59:12

Rafael Felipe Silva assinou como parte. Pontos de autenticação: email rafael.silva@tc.com.br (via
token). CPF informado: 442.666.718-65. IP: 189.121.203.59. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:05:52

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA assinou como parte. Pontos de autenticação: email
omar.ajame@tc.com.br (via token). CPF informado: 331.267.528-61. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:06:45

Adrielly Souza Ribeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: email
adrielly.souza@tc.com.br (via token). CPF informado: 385.274.328-11. IP: 217.165.112.70.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:07:50

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho assinou como parte. Pontos de autenticação:
email pedro.albuquerque@tc.com.br (via token). CPF informado: 342.373.478-77. IP:
200.155.129.2. Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:09:21

RAFAEL FERRI assinou como parte. Pontos de autenticação: email rafael.ferri@tc.com.br (via
token). CPF informado: 953.744.850-91. IP: 177.25.197.204. Componente de assinatura versão
1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:11:32

julierme florencio da rosa assinou como parte. Pontos de autenticação: email
juliermerosa@hotmail.com (via token). CPF informado: 007.860.119-39. IP: 181.223.6.19.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:11:54

João Pedro Mota Gonçalves Dias assinou como parte. Pontos de autenticação: email
joao.dias@tc.com.br (via token). CPF informado: 379.776.438-39. IP: 80.227.69.10. Componente
de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:11:54

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca.

Hash do documento original (SHA256): 942568b82452abe7bf25d1f233e437fe5e5a49920a4a27b7e86c3c285ddd993d
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 792f5fb6-2ada-4eb1-a30d-cb58be7ae6ca, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de
identidade o RG nº 33.183.853-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 331.267.528-61,
residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº 1.749, apartamento 51, Sumaré, São Paulo/SP, CEP
01258-020, toma posse e é investido no cargo de Presidente do Conselho de Administração da
TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 04.542-000,
inscrita no CNPJ sob o n.º 26.345.998/0001-50, com seus atos constitutivos arquivados perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.566.521 (“Companhia”), cargo
para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2021, com
mandato até a com prazo de mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
O Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art. 2.º da Instrução
CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002: (1) não está impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1.º do
art. 147 da Lei das S.A.; (2) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(3) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na
forma do inciso I do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem representa interesse
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; e (6)
não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável.
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Adicionalmente, o Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda, neste ato, de maneira irrevogável e
irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, aderir e permanecer vinculado pela
cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 51 do estatuto social da Companhia,
comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e
condições.
Por fim, o Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda informa à Companhia, nos termos do § 2.º do
art. 149 da Lei das S.A., que receberá citações e intimações em processos administrativos,
judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no endereço descrito acima, as quais serão
consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração
será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 19 de maio de 2021.

________________________________________________
Omar Ajame Zanatto Miranda
Presidente do Conselho de Administração
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Assinaturas
OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
Assinou como parte

Log
19 mai 2021, 10:46:42

Operador com email tomas.barros@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d criou este documento número 4ee92cd4-9822-44ec-85ef-b738470c8543. Data
limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2021 (09:33). Finalização automática após
a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mai 2021, 10:46:59

Operador com email tomas.barros@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
omar.ajame@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA e CPF 331.267.528-61.

19 mai 2021, 10:47:02

Operador com email tomas.barros@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18
de junho de 2021 (09:33).

19 mai 2021, 11:04:07

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA assinou como parte. Pontos de autenticação: email
omar.ajame@tc.com.br (via token). CPF informado: 331.267.528-61. IP: 200.155.129.2.
Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 11:04:08

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
4ee92cd4-9822-44ec-85ef-b738470c8543.

Hash do documento original (SHA256): 2e8f8e938ee97ce5a5c1ccf5e8d6d2cf84224bc43289d27113fae5db57f873eb
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4ee92cd4-9822-44ec-85ef-b738470c8543, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, brasileiro, convivente em união estável,
empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME
sob o nº 342.373.478-77, residente e domiciliado à Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala, São
Paulo/SP, CEP 05608-001, toma posse e é investido no cargo de Vice-Presidente do Conselho de
Administração da TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto
71, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.345.998/0001-50, com seus atos constitutivos
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.566.521
(“Companhia”), cargo para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19
de maio de 2021, com mandato até a com prazo de mandato que se encerrará na data de
realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
O Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, nos termos e para os fins dos arts. 146 e
147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art.
2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002: (1) não está impedido por lei especial, ou
condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme
previsto no § 1.º do art. 147 da Lei das S.A.; (2) não está condenado a pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível
para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2.º do art.
147 da Lei das S.A.; (3) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3.º do art.
147 da Lei das S.A.; (4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
da Companhia, na forma do inciso I do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem
representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3.º do art. 147
da Lei das S.A.; e (6) não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na
regulamentação aplicável.
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Adicionalmente, o Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, neste ato, de maneira
irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, aderir e permanecer
vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 51 do estatuto social da
Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus
termos e condições.
Por fim, o Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho informa à Companhia, nos termos
do § 2.º do art. 149 da Lei das S.A., que receberá citações e intimações em processos
administrativos, judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no endereço descrito
acima, as quais serão consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo
que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 19 de maio de 2021.

________________________________________________
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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Assinaturas
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
Assinou como parte

Log
19 mai 2021, 10:44:28

Operador com email tomas.barros@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d criou este documento número ed495c87-ed87-4ddc-9618-6b1026f2dec5. Data
limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2021 (09:33). Finalização automática após
a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mai 2021, 10:44:41

Operador com email tomas.barros@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:
pedro.albuquerque@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho e CPF
342.373.478-77.

19 mai 2021, 10:44:43

Operador com email tomas.barros@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a0956a24912d34d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18
de junho de 2021 (09:33).

19 mai 2021, 12:14:09

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho assinou como parte. Pontos de autenticação:
email pedro.albuquerque@tc.com.br (via token). CPF informado: 342.373.478-77. IP:
200.155.129.2. Componente de assinatura versão 1.111.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 12:14:10

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
ed495c87-ed87-4ddc-9618-6b1026f2dec5.

Hash do documento original (SHA256): e65e122f0ddec97b731548052830f707aadbb99db92dd188d66a36fe9d15286e
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número ed495c87-ed87-4ddc-9618-6b1026f2dec5, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Guillermo Andres Parra Bernal, colombiano naturalizado brasileiro, divorciado,
economista, portador da cédula de identidade o RNE nº V346268-5 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no
CPF/ME sob o nº 732.310.611-72, residente e domiciliado na Rua Fradique Coutinho, nº 237, AP
12D, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05416-010, toma posse e é investido no cargo de Membro do
Conselho de Administração da TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar,
conjunto 71, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.345.998/0001-50, com seus atos
constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.566.521 (“Companhia”), cargo para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 19 de maio de 2021, com mandato até a com prazo de mandato que se encerrará
na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
O Sr. Guillermo Andres Parra Bernal, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art. 2.º da Instrução
CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002: (1) não está impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1.º do
art. 147 da Lei das S.A.; (2) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(3) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na
forma do inciso I do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem representa interesse
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; e (6)
não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável.
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Adicionalmente, o Sr. Guillermo Andres Parra Bernal, neste ato, de maneira irrevogável e
irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, aderir e permanecer vinculado pela
cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 51 do estatuto social da Companhia,
comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e
condições.
Por fim, o Sr. Guillermo Andres Parra Bernal informa à Companhia, nos termos do § 2.º do
art. 149 da Lei das S.A., que receberá citações e intimações em processos administrativos,
judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no endereço descrito acima, as quais serão
consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração
será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 19 de maio de 2021.

________________________________________________
Guillermo Andres Parra Bernal
Membro do Conselho de Administração
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de
identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.329.574-39, com endereço
na Rua Geraldo Porto, nº 163, bairro Brisamar, CEP 58.033-020, na Cidade de João Pessoa, no
Estado da Paraíba, toma posse e é investido no cargo de Membro do Conselho de Administração
da TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 04.542-000,
inscrita no CNPJ sob o n.º 26.345.998/0001-50, com seus atos constitutivos arquivados perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.566.521 (“Companhia”), cargo para
o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2021, com
mandato até a com prazo de mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
O Sr. Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art. 2.º da Instrução
CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002: (1) não está impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1.º do art.
147 da Lei das S.A.; (2) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(3) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na
forma do inciso I do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem representa interesse
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; e (6)
não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável.
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Adicionalmente, o Sr. Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, neste ato, de maneira irrevogável e
irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, aderir e permanecer vinculado pela
cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 51 do estatuto social da Companhia,
comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e
condições.
Por fim, o Sr. Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão informa à Companhia, nos termos do § 2.º do
art. 149 da Lei das S.A., que receberá citações e intimações em processos administrativos,
judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no endereço descrito acima, as quais serão
consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração
será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 19 de maio de 2021.

________________________________________________
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão
Membro do Conselho de Administração
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.950.462-7, inscrito no CPF sob o nº
296.300.688-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua
Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080, toma posse e é
investido no cargo de Membro Independente do Conselho de Administração da TC TRADERS
CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ
sob o n.º 26.345.998/0001-50, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.566.521 (“Companhia”), cargo para o qual
foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2021, com mandato
até a com prazo de mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
O Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art. 2.º da
Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002: (1) não está impedido por lei especial, ou
condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme
previsto no § 1.º do art. 147 da Lei das S.A.; (2) não está condenado a pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível
para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2.º do art.
147 da Lei das S.A.; (3) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3.º do art.
147 da Lei das S.A.; (4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
da Companhia, na forma do inciso I do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem
representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3.º do art. 147
da Lei das S.A.; e (6) não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na
regulamentação aplicável.
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Adicionalmente, o Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, neste ato, de maneira
irrevogável e irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, aderir e permanecer
vinculado pela cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 51 do estatuto social da
Companhia, comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus
termos e condições.
Por fim, o Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho informa à Companhia, nos termos do
§ 2.º do art. 149 da Lei das S.A., que receberá citações e intimações em processos
administrativos, judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no endereço descrito
acima, as quais serão consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo
que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 19 de maio de 2021.

________________________________________________
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Membro Independente do Conselho de Administração
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Sra. Camila Farani Lima Porreca, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de
identidade RG nº 11.121.786-5 IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 084.559.947-03, residente e
domiciliada na Rua Hilton Santos, nº 27, Condomínio Ibiza, Barra da Tijuca, CEP 22631-290, Rio
de Janeiro/RJ, toma posse e é investido no cargo de Membro Independente do Conselho de
Administração da TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto
71, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.345.998/0001-50, com seus atos constitutivos
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.566.521
(“Companhia”), cargo para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19
de maio de 2021, com mandato até a com prazo de mandato que se encerrará na data de
realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
A Sra. Camila Farani Lima Porreca, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art. 2.º da Instrução
CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002: (1) não está impedida por lei especial, ou condenada por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1.º do
art. 147 da Lei das S.A.; (2) não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(3) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na
forma do inciso I do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem representa interesse
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; e (6)
não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável.

Clicksign 58efe157-62bd-4f2a-8235-e89048b131de

202

Adicionalmente, a Sra. Camila Farani Lima Porreca, neste ato, de maneira irrevogável e
irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, aderir e permanecer vinculada pela
cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 51 do estatuto social da Companhia,
comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e
condições.
Por fim, a Sra. Camila Farani Lima Porreca informa à Companhia, nos termos do § 2.º do
art. 149 da Lei das S.A., que receberá citações e intimações em processos administrativos,
judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no endereço descrito acima, as quais serão
consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração
será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 19 de maio de 2021.

________________________________________________
Camila Farani Lima Porreca
Membro Independente do Conselho de Administração
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50
NIRE 35.300.566.521

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Pedro Henrique de Souza Conrade, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de
identidade RG nº 36.530.694-0, inscrito no CPF/ME sob nº 370.749.968-58, residente e
domiciliado na Rua Hungria, nº 1400, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 01455-000, São Paulo/SP, toma
posse e é investido no cargo de Membro Independente do Conselho de Administração da TC
TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 04.542-000,
inscrita no CNPJ sob o n.º 26.345.998/0001-50, com seus atos constitutivos arquivados perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.566.521 (“Companhia”), cargo
para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2021, com
mandato até a com prazo de mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
O Sr. Pedro Henrique de Souza Conrade, nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art. 2.º da Instrução
CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002: (1) não está impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1.º do
art. 147 da Lei das S.A.; (2) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(3) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.;
(4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na
forma do inciso I do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem representa interesse
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3.º do art. 147 da Lei das S.A.; e (6)
não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável.
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Adicionalmente, o Sr. Pedro Henrique de Souza Conrade, neste ato, de maneira irrevogável e
irretratável, consente e aceita, plena e irrestritamente, aderir e permanecer vinculado pela
cláusula compromissória de arbitragem prevista no art. 51 do estatuto social da Companhia,
comprometendo-se e obrigando-se a cumprir integralmente com todos os seus termos e
condições.
Por fim, o Sr. Pedro Henrique de Souza Conrade informa à Companhia, nos termos do § 2.º do
art. 149 da Lei das S.A., que receberá citações e intimações em processos administrativos,
judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no endereço descrito acima, as quais serão
consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração
será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 19 de maio de 2021.

________________________________________________
Pedro Henrique de Souza Conrade
Membro Independente do Conselho de Administração
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TC TRADERS CLUB S.A.
CNPJ nº 26.345.998/0001‐50
NIRE 35.300.566.521
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [DATA] DE 2021
1.
DATA, HORA E LOCAL: No dia [data] de 2021, às [‐‐] horas, na sede social da TC TRADERS
CLUB S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º
andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04542‐000.
2.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.
4.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. [‐‐] e secretariados pelo Sr. [‐‐].

5.
ORDEM DO DIA: Reuniu‐se o Conselho de Administração da Companhia para examinar,
discutir e deliberar as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa do preço de emissão por
unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta pública
de distribuição primária de Ações (“Oferta”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, com esforços de colocação de Ações no exterior; (ii) a aprovação do aumento
do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão
de ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo
172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e no Estatuto Social da Companhia; (iii) a aprovação da subscrição das Ações a serem
emitidas pela Companhia e a homologação do aumento de capital social da Companhia; (iv) a
aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (v) a ratificação dos direitos, vantagens e restrições
das Ações emitidas no âmbito da Oferta; e (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia
tomar as providências, celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à
efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificação de atos já praticados
para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas.
6.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes deliberaram o
quanto segue:
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6.1.
Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação do preço de emissão de R$ [‐‐] ([‐‐]) por
Ação objeto da Oferta (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais,
realizado no Brasil, pelo Banco BTG Pactual S.A., nos termos do “Instrumento Particular de
Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de
Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da TC Traders Club S.A.”, e no exterior, pelo BTG
Pactual US Capital, nos termos do “Placement Facilitation Agreement”, em consonância com o
disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Procedimento de
Bookbuilding”, respectivamente), e foi calculado tendo como parâmetro as indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação
coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha
do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de
mercado das Ações subscritas/adquiridas foi aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais
apresentaram suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não
haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
6.2.
Aprovar por unanimidade, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o
aumento, dentro do limite de seu capital autorizado, do capital social da Companhia, no
montante de R$ [‐‐] ([‐‐]), o qual passará de R$ 78.509.607,60 (setenta e oito milhões, quinhentos
e nove mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), para R$ [‐‐] ([‐‐]), mediante a emissão
de [‐‐] ([‐‐]) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$ [‐‐] ([‐‐]), todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta, passando o capital social da
Companhia de 224.286.049 (duzentas e vinte e quatro milhões, duzentas e oitenta e seis mil e
quarenta e nove) ações ordinárias, para [‐‐] ([‐‐]) ações ordinárias, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto
no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 7º do Estatuto
Social da Companhia.
6.3.
Aprovar por unanimidade, a subscrição de [‐‐] ([‐‐]) novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, ora emitidas pela Companhia, as quais correspondem à
totalidade das Ações emitidas no contexto da Oferta e que foram integralizadas pelos
investidores à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional. Em face da verificação
da subscrição da totalidade das Ações objeto da Oferta, homologar o aumento do capital da
Companhia no montante de R$ [‐‐] ([‐‐]), mediante a emissão de [‐‐] ([‐‐]) novas ações ordinárias,
cada uma no valor de R$ [‐‐] ([‐‐]), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
6.4.
Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 6.2 e 6.3
acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput
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do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da
Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º – O capital social da Companhia, é de R$ [‐‐] ([‐‐]), totalmente subscrito e
integralizado, dividido em [‐‐] ([‐‐]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.”
6.5.
Ratificar, por unanimidade, que as novas Ações ora emitidas pela Companhia conferirão
aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto Social da
Companhia e na legislação aplicável, a partir da data de divulgação do anúncio de início da
Oferta.
6.6.
Autorizar, por unanimidade, a Diretoria da Companhia a adotar todas e quaisquer
providências, inclusive celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à
efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como ratificar todos os atos já
praticados para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas.
7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da
reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, SP, [data] de 2021.

Mesa:

______________________________
[‐‐]
Presidente

________________________________
[‐‐]
Secretário(a)
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Membros do Conselho de Administração Presentes:

_______________________________________________________________
Omar Ajame Zanatto Miranda
________________________________________________________________
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
________________________________________________________________
Guillermo Andres Parra Bernal
________________________________________________________________
Luiz Felipe de Araujo Pontes Girão
________________________________________________________________
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
________________________________________________________________
Gustavo Dornellas Tabbal Chamati
________________________________________________________________
Pedro Henrique de Souza Conrade
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
TC TRADERS CLUB S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, CEP 04542-000, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 26.345.998/000150, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Companhia”), vem, no âmbito da
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de sua emissão, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações” e “Oferta”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, com esforços de
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A.
(“Coordenador Líder”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos assessores legais para
auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia,
iniciada em fevereiro de 2021 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação do
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de
Emissão da TC Traders Club S.A. (“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015,
com relação ao Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da TC Traders Club S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e documentos incorporados por
referência;

(D)

foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a Companhia considerou
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia, os
quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;

(F)

a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise do Coordenador Líder e de seus
assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e
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(G)

a Companhia, em conjunto com o Coordenador Líder, participou da elaboração do
Prospecto Preliminar e participará da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, diretamente e por
meio de seus respectivos assessores legais.

A Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;

(ii)

as informações prestadas pela Companhia, no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas respectivas publicações,
são (e serão, conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;

(iii)

as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia e/ou que integram o Prospecto
Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades,
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando a, a Instrução CVM 400 e o
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas.
São Paulo, 06 de julho de 2021.
TC TRADERS CLUB S.A.

ISRAEL CALEBE
MASSA:39214886806

PEDRO MEDEIROS
MACHADO:06563494765

Assinado de forma digital por ISRAEL
CALEBE MASSA:39214886806
Dados: 2021.07.06 15:06:12 -03'00'

Nome: Israel Calebe Massa
Cargo: Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por PEDRO
MEDEIROS MACHADO:06563494765
Dados: 2021.07.06 14:20:43 -03'00'

Nome: Pedro Medeiros Machado
Cargo: Diretor de relações com Investidores
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400
O BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com endereço na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.4 77, 14 º andar, CEP 04538-133, cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da
Economia sob o nº 30.306.294/0002-26, neste ato representada na forma de seu
estatuto social ("Coordenador Líder"), vem, na qualidade de instituição intermediária
líder da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, de emissão da TC Traders Club S.A. ("Companhia" e "Ações",
respectivamente), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com
esforços de colocação das Ações no exterior ("Oferta"), nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM
400"), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.

CONSIDERANDO QUE:
(a)

a Companhia e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos assessores
legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(b)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia
e em suas subsidiárias, iniciada em 20 de fevereiro de 2021 ("Auditoria"), a qual
prosseguirá até a divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de
Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da TC Traders C/ub S.A."
("Prospecto Definitivo");

(c)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CT A 23 emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a consistência de
determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou incorporadas
por referência aos Prospectas e/ou no Formulário de Referência da Companhia
com as demonstrações contábeis consolidadas auditadas da Companhia,
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018 e período de 4 (quatro) meses encerrado em 30 de abril de 2021 , e as
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas revisadas da
Companhia, relativas aos períodos de 3 (três) meses findos em 31 de março de
2021 e 2020.

(d)

foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a Companhia
considerou relevantes para a Oferta;

(e)

além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia,
os quais a Companhia confirma ter disponibilizado;

(f)

a Companhia confirmara ter disponibilizado para análise do Coordenador Líder
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e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e
suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder
e de seus assessores legais, como o fim de permitir aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(g)

a Companhia, em conjunto com o Coordenador Líder, participou da elaboração
do Prospecto Preliminar e participará da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
i.

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as
informações prestadas pela Companhia no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas divulgações, são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao
mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou
periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;

ii.

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com
as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e
ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários atualmente vigente; e

iii.

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de
suas respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da
Companhia, incluindo aquelas relacionadas às suas atividades, à sua situação
econômico-financeira, e aos riscos que possam afetar a Companhia e a Oferta.
São Paulo, 6 de julho de 2021
BANCO BTG PACTUAL S.A.

/7,fJ;;.ékL
~

:

Cargo:
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
AUDITADAS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE QUATRO MESES FINDO EM
30 DE ABRIL DE 2021
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TC Traders Club S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas acompanhadas do
relatório do auditor independente
Em 30 de abril de 2021
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Destaques do período

R$21,0 milhões

R$15,2 milhões

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

+325% (4M21/4M20)

+299% (4M21/4M20)

R$1,9 milhões

R$2,6 milhões

LUCRO LÍQUIDO
AJUSTADO

EBITDA AJUSTADO

+17% (4M21/4M20)

+17% (4M21/4M20)

Principais Indicadores Financeiros:
R$ (mil)

4M21

4M20

∆%

Receita Líquida

21.044

4.955

324,7%

(-) CSV

(5.894)

(1.160)

408,1%

Lucro Bruto

15.150

3.795

299,2%

MG Bruta (%)

72,0%

76,6%

n.a.

Lucro Líquido Ajustado

1.931

1.651

17,0%

MG Líquida (%)

9,2%

33,3%

n.a.

EBITDA Ajustado

2.620

2.244

16,8%

MG EBITDA (%)

12,5%

45,3%

n.a.
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O TC nasceu com o propósito de democratizar o acesso à informação e inteligência de mercado, proporcionando
aos investidores pessoa física o mesmo nível de acesso que possuem os grandes investidores institucionais. Somos
a maior comunidade de investidores da América Latina.
Nossa plataforma oferece conteúdo orgânico gerado tanto pelo networking entre milhares de investidores no Trade
Ideas e nos canais de debate, quanto pelo Mover, nosso serviço de inteligência de mercado em tempo real. Nossa
ênfase na educação financeira é justificada pela missão de revolucionar o mercado financeiro no Brasil. Nós
acreditamos que um país só pode ser efetivamente desenvolvido se tiver um mercado de capitais que acompanhe
seu desenvolvimento, porque é no mercado de capitais que as empresas financiarão seus investimentos de longo
prazo, que poderão gerar emprego e renda.
Para atingir esse nível, estamos trazendo os investidores pessoa física, mais acostumados a fazer investimentos
conservadores, para a bolsa. Financiar o crescimento das empresas é importante, mas não é o que mais nos move,
nosso objetivo é trazer as pessoas para a nossa bolsa, de modo que eles permaneçam investindo consistentemente
durante toda a sua vida. Esse nível de consistência só poderá ser alcançado com educação financeira moderna e
de qualidade, como temos meta de entregar. Para isso, temos a oferta de mais de 135 horas de cursos no TC
Academy feito por profissionais reconhecidos na indústria, focado em quem investe ou deseja começar a investir o
seu próprio dinheiro de forma independente
Desde 2016, ano que data a fundação do TC, evoluímos de maneira exponencial. Entre 2018 e 2020, nossa receita
bruta apresentou um CAGR (Compound Annual Growth Rate), ou seja, crescimento anual composto, de
aproximadamente 235%, saindo de um faturamento bruto de R$ 1,1 milhão em 2018 para aproximadamente R$ 43
milhões ao final de 2020.
É só o começo. O grande objetivo da Companhia é fornecer uma experiência one-stop-shop aos nossos usuários,
com um ecossistema completo e vibrante sem paralelos no nosso mercado. Iniciamos 2021 com a estreia da TC
Rádio, a primeira web rádio do Brasil focada integralmente no mercado financeiro. Nas primeiras semanas de
lançamento, contamos com a participação de personalidades importantes da cena política e econômica do País,
como os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Concluímos em abril a aquisição
da CALC Sistemas de Gestão Ltda (Sencon), empresa líder no setor de desenvolvimento e comercialização de
software de cálculo de imposto de renda para investidores, cujo cálculo é uma das barreiras de entrada para o
investidor pessoa física dada a sua complexidade. Portanto, a aquisição representou a incorporação de mais uma
ferramenta essencial para simplificação da vida do investidor.
Seguimos confiantes na estratégia de crescimento do TC, focados em proporcionar aos nossos clientes a melhor e
mais completa experiência de uso na nossa plataforma. Com o rápido avanço na missão de democratizar o acesso
à informação no mercado financeiro, partimos para uma nova etapa na vida da nossa empresa que é de entregar
aprendizado acessível e de extrema qualidade para mudar a história do nosso país hoje tão mal colocado em ranking
global de educação financeira.
Portanto, não estamos falando mais de 3,5 milhões investidores que investem em renda variável, mas sim de 86
milhões de pessoas que possuem uma conta no banco e que podem e deveriam investir em educação financeira.
Agradecemos a confiança de todos nesta jornada incrível que construímos no TC, em especial ao nosso time tão
espetacular que sem dúvida foi o responsável por nos colocar neste patamar.

Pedro Albuquerque
CEO
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RECEITA BRUTA
No período de 4 meses encerrado em abril de 2021, a Companhia apurou R$ 23,9 milhões em receita bruta, 350%
superior ao montante apurado no mesmo período do ano anterior, quando totalizou R$ 5,3 milhões. Os principais
vetores de crescimento que impactaram a receita bruta da Companhia foram: (i) aquisição e consolidação das
operações da CALC Sistemas de Gestão Ltda (“Sencon”) a partir de 01 de abril de 2021; (ii) lançamento de novos
produtos que contribuíram para o aumento na base de clientes; e (iii) aumento da escalabilidade dos produtos já
lançados.
R$ (mil)

4M21

4M20

∆%

Receita Bruta

23.856

5.303

349,9%

B2C

22.203

4.876

355,4%

B2B

1.653

427

287,1%

A Receita Bruta da Companhia é dividida em B2C (business-to-consumer) e B2B (business-to-business). No período
de 4 meses encerrados em abril de 2021, a receita proveniente da divisão B2C foi responsável por 93% do
faturamento da Companhia, enquanto a linha B2B respondeu por 7% do total da receita, praticamente em linha com
a quebra observada no mesmo período do ano anterior.
Breakdown de Receita Bruta

B2C
93%

4M21

B2B
7%

+350%

B2B
8%
B2C
92%

4M20

6
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RECEITA LÍQUIDA
A receita líquida da Companhia totalizou R$ 21,0 milhões no 4M21, com crescimento de 349,9% comparado ao
4M20. Como já dito acima, o crescimento do faturamento da Companhia se deu com base no lançamento e
implementação de novos produtos e na concretização da operação de compra da Sencon, que já compôs o
faturamento consolidado da Companhia no mês de abril.
R$ (mil)

4M21

4M20

∆%

Receita Bruta

23.856

5.303

349,9%

(-) Deduções

(2.812)

(348)

708,0%

Receita Líquida

21.044

4.955

324,7%

LUCRO BRUTO
O lucro bruto da Companhia totalizou R$ 15,2 milhões no 4M21, representando um crescimento de 299,2% quando
comparado com o mesmo período do ano anterior, com margem bruta de 72%, 4 pontos percentuais abaixo da
margem apurada no 4M20. O CSV (custo de serviço vendido) da Companhia foi de R$ 5,9 milhões no 4M21,
correspondendo a 28% da receita líquida do TC no período, 5 pontos percentuais acima da representatividade do
CSV observado no 4M20, quando atingiu R$ 1,2 milhões e representou 23% da receita líquida do período.
A Companhia focou seus investimentos ao longo dos últimos 12 meses na montagem do time para sustentar o seu
crescimento. À par deste fato, a Companhia pôde manter a sua margem bruta em níveis saudáveis para a operação
ao redor de 70%, ajudada principalmente pela forte característica de escalabilidade do seu negócio.
R$ (mil)

4M21

4M20

∆%

Receita Líquida

21.044

4.955,0

324,7%

(-) CSV

(5.894)

(1.160)

408,1%

Lucro Bruto

15.150

3.795

299,2%

MG Bruta (%)

72,0%

76,6%

n.a.

LUCRO LÍQUIDO
No período de quatro meses encerrados em 30 de abril de 2021, a Companhia apurou prejuízo contábil de R$ 26
mil. O resultado reflete a forte expansão observada nos times de produto, suporte e comercial, já citados
anteriormente e geraram a redução da margem líquida observada no curto prazo.
Expurgando os efeitos não recorrentes direcionados ao cancelamento do plano de stock options, sem efeito caixa,
no montante total de R$ 2 milhões, atingimos um lucro líquido ajustado de aproximadamente R$ 1,9 milhões, com
margem líquida ajustada de 9,2%. O resultado ajustado é 17% superior ao que foi observado no mesmo período do
ano anterior.

7
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R$ (mil)

4M21

LUCRO BRUTO
Receitas (despesas) Operacionais

4M20

∆%

15.150

3.795

299,2%

(15.688)

(1.576)

895,4%

(324)

1

n.a.

836

(569)

(246,9)%

Resultado Financeiro
IR/CS
(Prejuízo) Lucro Líquido

(26)

1.651

(101,6)%

MG Líquida (%)

(0,1)%

33,3%

n.a.

(-/+) Itens não Recorrentes

1.957

-

Lucro Líquido Ajustado

1.931

1.651

17,0%

MG Líquida Ajustada (%)

9,2%

33,3%

n.a.

EBITDA
O EBITDA da Companhia totalizou R$ 663 mil no 4M21, -70,5% na comparação com o 4M20. A margem EBITDA
da Companhia apresentou redução comparada com o mesmo período do ano anterior, sendo que a principal
explicação para esse efeito é o investimento realizado em times de suporte à operação e aceleração do lançamento
e evolução dos produtos, que ocorreu ao longo dos primeiros meses do ano de 2021. Em decorrência de tais fatos
no 4M21 a Companhia atingiu uma margem EBITDA de 3,2%, ante 45,3% no 4M20.
Expurgando os efeitos não recorrentes explicados acima, o EBITDA ajustado do período atingiu R$ 2,6 milhões,
com margem ajustada de 12,5%. O resultado é 17% superior ao observado no mesmo período do ano anterior.

R$ (mil)

4M21

4M20

∆%

LUCRO LÍQUIDO

(26)

1.651

(101,6)%

(+/-) IR/CSL

(836)

569

(246,9)%

324

(1)

n.a.

1.201

25

4704,0%

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
(+/-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
EBITDA

663

2.244

(70,5)%

MG EBITDA (%)

3,2%

45,3%

n.a.

(-/+) ITENS NÃO RECORRENTES

1.957

-

-

EBITDA AJUSTADO

2.620

2.244

16,8%

MG EBITDA AJUSTADA (%)

12,5%

45,3%

n.a.

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES
A política da Empresa na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa com os auditores
independentes se fundamenta nos princípios que preservam sua independência. Esses princípios consistem nos
padrões internacionalmente aceitos, em que: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor não
deve exercer função de gerência no seu cliente; e (c) o auditor não deve gerar conflitos de interesses com seus
clientes.
Durante o período findo em 31 de março de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Grant Thornton
Auditores Independentes não foi contratada para a execução de serviços não relacionados à auditoria externa.
*

*

*
8
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São Paulo, 14 de maio de 2021 - A TC Traders Club S.A (“TC” ou “Companhia”) divulga os seus resultados do
período de 4 meses findo em 30 de abril de 2021. Os saldos ora apresentados são comparados com o período findo
em 30 de abril de 2020, exceto se indicado de outra forma. As informações financeiras foram elaboradas de acordo
com a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS).

9
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Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações contábeis
intermediárias individuais
e consolidadas
Grant Thornton Auditores
Independentes

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Administradores e Acionistas da
TC Traders Club S.A.
São Paulo – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da TC Traders Club
S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 30 de abril de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de quatro meses
findo naquela 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, individual e consolidada, da Companhia em
30 de abril de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa individuais e consolidados para o período de quatro meses findo nessa data, 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).

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 contábeis intermediárias
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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.
© 2021 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados │ TC Traders Club
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas como um todo e
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Combinação de negócios (Notas Explicativas no 6 item “o”)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria
Em 01 de abril de 2021, a Companhia adquiriu a empresa CALC Sistemas de Gestão Ltda. A aquisição
foi contabilizada como uma combinação de negócios pela Companhia, considerando o método de
aquisição e representou valores significativos nas demonstrações contábeis intermediárias, divulgados
na Nota explicativa 6. item “o”.
Esse assunto foi considerado significativo para nossa auditoria pelos julgamentos envolvidos na
mensuração do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, e a consequente alocação do
preço de aquisição e determinação do ágio, além da magnitude dos montantes envolvidos.
Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações contábeis intermediárias individuais
e consolidadas
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

o envolvimento de nossos especialistas internos de finanças corporativas para avaliação das
premissas utilizadas e indagações a respeito das projeções dos fluxos de caixa futuros, incluindo a
comparação com os planos de negócios estratégicos aprovados pela administração da Companhia;

x

analisamos a metodologia e a razoabilidade das principais premissas utilizadas pela administração,
tais como taxas, prazos, entre outras informações; e

x

avaliamos as divulgações efetuadas pela administração nas demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas.

Com base nos procedimentos de auditoria realizados, consideramos que as metodologias e premissas
utilizadas pela Companhia para registro da combinação de negócio dos referidos ativos adquiridos e
passivos assumidos foram aceitáveis, estando as informações no contexto de apresentadas das
demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas apropriadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao período de quatro
meses findos em 30 de abril de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da
Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 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 nessa
Norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

© 2021 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados │ TC Traders Club
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas 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 contábeis intermediárias individuais e consolidadas 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 contábeis intermediárias individuais e consolidadas,
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 contábeis intermediárias ou com 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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis intermediárias individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas 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), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis intermediárias livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, 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 intermediárias, 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 e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas, 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 contábeis
intermediárias.
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:
x

identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
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;
© 2021 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados │ TC Traders Club
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x

obtivemos 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 e suas controladas;

x

avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;

x

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
contábeis intermediárias individuais e consolidadas 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;

x

avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
intermediárias, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada;

x

obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
intermediárias das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
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 contábeis
intermediárias do período 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.
São
2021
o Paulo, 14 de ma
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TC Traders Club S.A
Balanços patrimoniais em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

ATIVO
Controladora
Notas

30/04/2021

Consolidado
31/12/2020

30/04/2021

31/12/2020

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

7

72.052

6.161

74.904

6.180

Contas a receber

8

4.368

4.196

5.264

4.196

Adiantamentos

-

1.054

82

1.064

87

Impostos a recuperar

-

698

27

775

27

Outros créditos

9

1.417

163

1.417

163

Partes relacionadas

19

307

170

307

79.896

10.799

83.731

10.653

1.150
1.005
78.162
10.859

1.150
7
5.471

1.150
1.005
11.389

1.150
5.624

Total do ativo circulante

-

Ativo não circulante
Outros créditos LP
Ativo fiscal diferido
Investimentos
Imobilizado

9
14
10
11

Intangível

12

Total do ativo não circulante

Total Ativo

3.718

2.587

81.033

2.587

94.894

9.215

94.577

9.361

174.790

20.014

178.308

20.014

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club S.A
Balanços patrimoniais em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

PASSIVO
Controladora
Notas

30/04/2021

Consolidado
31/12/2020

30/04/2021

31/12/2020

Passivo circulante
Obrigações sociais e trabalhistas

1.280

43

1.473

43

Obrigações tributárias

13

-

820

2.071

1.103

2.071

Passivo de contrato

15

2.502

1.948

3.362

1.948

Arrendamento
Dividendos a pagar

17
19

1.952
-

1.010
-

2.108
1.890

1.010
-

Outras contas a pagar

18

40.088

337

40.088

337

46.642

5.409

50.024

5.409

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Debentures conversíveis em ações
Arrendamento LP
Outras contas a pagar LP

16

72.516

-

72.516

-

17
18

3.867
1.878

2.041
-

4.003
1.878

2.041
-

78.261

2.041

78.397

2.041

5.000

Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido

21

Capital social

5.710

5.000

5.710

Reserva de capital

36.639

-

36.639

-

Reserva de lucros

7.538

7.564

7.538

7.564

49.887

12.564

49.887

12.564

174.790

20.014

178.308

20.014

Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club S.A
Demonstrações do resultado para o período de 4 meses findos em
30 de abril de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Controladora
Notas

Consolidado

01/01/2020 a
30/04/2020

01/01/2021 a
30/04/2021

01/01/2021 a
30/04/2021

01/01/2020 a
30/04/2020

Receita líquida

22

19.671

4.955

21.044

4.955

Custo do serviço prestado

23

(5.472)

(1.160)

(5.894)

(1.160)

14.199

3.795

15.150

3.795

Lucro bruto

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas / marketing

23

(3.522)

(351)

(3.647)

(351)

Gerais e administrativas

23

(9.733)

(1.224)

(10.084)

(1.225)

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

23

(1.957)

(1)

Equivalência patrimonial

10

310
(14.902)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

(703)

(1.957)

-

-

-

-

(1.576)

(15.688)

(1.576)

2.219

(538)

2.219

Receita financeira

24

44

6

44

6

Despesa financeira

24

(359)

(5)

(368)

(5)

(315)

1

(324)

1

(1.018)

2.220

(862)

2.220

Resultado financeiro líquido

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social corrente

14

Imposto de renda e contribuição social diferido

14

(13)
1.005

Lucro (Prejuizo) do período

(26)

(569)

(169)

-

1.005

1.651

(26)

(569)
1.651

Lucro (Prejuizo) basico por ação

25

(0,000128)

0,041070

(0,000128)

0,041070

Lucro (Prejuizo) diluído por ação

25

(0,000121)

0,041070

(0,000121)

0,041070

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club S.A
Demonstrações dos resultado abrangente para o período de quatro meses
findos em 30 de abril de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

01/01/2021 a
30/04/2021
Lucro (Prejuízo) do período

(26)

Outros resultados abrangentes

-

Resultado abrangente do período

(26)

01/01/2020 a
30/04/2020

1.651

1.651

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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242
-

-

5.710

36.639

-

1.956

119

34.564

-

-

-

-

Reserva de capital

7.538

(26)

-

-

7.564

301

1.651

(1.350)

Reserva de lucros

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.

Saldo em 30 de abril de 2021

Prejuízo do período

-

21 (b)

Opções outorgadas reconhecidas

-

21 (b)

Ações em tesouraria vendidas

710

21 (a)

Aumento de capital

5.000

Saldo em 31 de dezembro de 2020

1.005

-

1.005

Capital social

Saldo em 30 de abril de 2020

Lucro do período

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido para o período de quatro meses
findos em 30 de abril de 2021 e 2020

TC Traders Club S.A

1.306

1.651

(345)

0

49.887

(26)

1.956

119

35.274

12.564

Total

18

TC Traders Club S.A
Demonstrações do fluxo de caixa para o período de quatro meses findos
findos em 30 de abril de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Controladora
01/01/2021 a
30/04/2021

Consolidado

01/01/2020 a
30/04/2020

01/01/2021 a
30/04/2021

01/01/2020 a
30/04/2020

Das atividades operacionais
Resultado do período

(26)

1.651

(26)

1.651

Ajustes por:
Depreciações e amortizações

816

Ágio stock options

1.957

Resultado de equivalência patrimonial
Imposto Diferido
Despesa de Juros

25
-

1.201

25

1.957

-

(310)

-

-

-

(1.005)

-

(1.005)

-

204

-

204

-

1.636

1.676

2.331

1.676

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber

(172)

(432)

(618)

(432)

Adiantamentos

(972)

(109)

(966)

(109)

Impostos a recuperar

(671)

(1)

(731)

Outros

(1.253)

-

(1.639)

(1)
-

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações sociais e trabalhistas

1.237

Obrigações tributárias

(1.251)

Passivo de contrato

554

Outras contas a pagar
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais

6
283
-

1.370
(1.150)
1.332

6
283
-

1.049

68

(838)

68

157

1.491

(909)

1.491

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento
Aquisição de controlada, líquido do caixa

(2.277)

-

-

-

-

-

(69)

-

Aquisição de imobilizado

(3.137)

(580)

(3.156)

(580)

Aquisição de intangível

(1.163)

(303)

(1.168)

(303)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

(6.577)

(883)

(4.393)

(883)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação líquida de debentures conversíveis em ações

72.516

-

72.516

-

Pagamento de arrendamentos

(427)

-

(432)

-

Partes relacionadas - ativo

(137)

-

(307)

-

Partes relacionadas - passivo

-

-

1.890

-

Integralização de capital

359

-

359

-

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos

72.311

-

74.026

-

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

65.891

608

68.724

608

No início do exercício

6.161

336

6.180

336

No final do exercício

72.052

944

74.904

944

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

65.891

608

68.724

608

Caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club S.A
Demonstrações do valor adicionado para o período de quatro meses findos
findos em 30 de abril de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Controladora
30/04/2021

Consolidado

30/04/2020

30/04/2021

30/04/2020

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

22.400

5.303

23.856

5.303

22.400

5.303

23.856

5.303

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

(5.440)

(1.157)

(5.477)

(1.157)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(9.268)

(1.394)

(9.541)

(1.394)

7.692

2.752

8.838

2.752

Insumos adquiridos de terceiros

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

(816)

Valor adicionado líquido produzido pela Empresa

6.876

(25)
2.727

(1.201)
7.637

(25)
2.727

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

44

Resultado de equivalência patrimonial

310

6

44

6

-

-

-

Valor adicionado total a distribuir

7.230

2.733

7.681

2.733

Distribuição do valor adicionado

7.230

2.733

7.681

2.733

3.666

44

3.818

44

969

93

970

93

70

1

79

1

4.705

138

4.867

138

1.433

776

1.683

776

751

163

781

163

2.184

939

2.464

939

5

368

Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros

359

Aluguéis

8
367

-

8
5

376

5
5

Remuneração de capitais próprios
Lucros (Prejuízos) retidos do período

(26)

1.651

(26)

1.651

(26)

1.651

(26)

1.651

7.230

2.733

7.681

2.733

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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Notas explicativas da
Administração às demonstrações
contábeis intermediárias para o
período de quatro meses findo
em 30 de abril de 2021
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando
indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A TC Traders Club Ltda. (“TC”, “Companhia” ou “Grupo”), foi constituída em 15 de setembro de 2016,
sediada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 748 – 7º andar, São Paulo - SP. A TC tem em seu
objeto social as seguintes atividades: i) treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco
na área financeira e empresarial; ii) operação de páginas e portais da internet que atualizam
periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial
e do sistema político brasileiro; iii) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na
internet; iv) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferencias e
exposições comerciais e ou profissionais, seja pela internet ou evento físico; v) desenvolvimento de
programas de computador sob encomenda; vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis e não – customizáveis; vii) consultoria em tecnologia da informação; e viii)
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Em 05 de fevereiro de 2021, os sócios da Companhia aprovaram na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do
Código Civil, a transformação do tipo jurídico de sociedade empresária limitada para sociedade anônima.
Empresas controladas
Tradersnews Informações e Educação Ltda: A empresa foi constituída em junho de 2018, com
objetivo de realizar treinamentos e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira
e empresarial. Atualmente a controlada encontra-se em fase pré-operacional.
TC Matrix Ltda: A Empresa foi constituída em setembro de 2020, com objetivo de desenvolver e
licenciar programas de computador customizáveis e não customizáveis.
TC Radio Ltda.: A Empresa foi constituída em dezembro de 2020, com objetivo de prestar serviços de
Web Rádio. As atividades da controlada se iniciaram no 1º trimestre de 2021.
CALC Sistemas de Gestão Ltda: Em 1º de abril de 2021, através do primeiro aditivo ao contrato de
compra e venda de quotas e outras avenças, a Companhia adquiriu a totalidade das quotas da Empresa.
21

245

A controlada possui uma plataforma focada na gestão do Imposto de Renda Pessoa Física incidente
sobre operações de renda variável, denominado “Sencon”.
As controladas acima citadas, que se encontravam em operação ou fase pré-operacional até 30 de abril
de 2021, compõem as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da
Companhia. A participação em cada controlada está sendo apresentada na tabela a seguir:
30/04/2021

31/12/2020

Tradersnews Informações e Educação Ltda.

99,99%

99,99%

TC Matrix Ltda.

99,99%

99,99%

TC Radio Ltda.

99,99%

99,99%

CALC Sistemas de Gestão Ltda

100,0%

-

Covid-19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos
limitados de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus
(Covid-19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de
março de 2020, a OMS declarou alerta global de pandemia do novo Coronavírus, afetando a rotina da
população e da atividade econômica global.
Diante deste cenário, o Grupo analisou os impactos advindos da pandemia de Covid-19 e vem adotando
medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autoridades de
saúde no que se refere à segurança de seus colaboradores e continuidade normal de suas operações.
Apesar da intensidade da crise deflagrada pela Covid-19 na saúde pública e economia mundial, a
mudança de hábito da população, decorrente principalmente da necessidade de isolamento social,
mudanças no modelo de trabalho (ampla utilização do home office) e redução das atividades de lazer,
levaram a população brasileira à uma nova realidade, na qual a tecnologia se tornou uma grande aliada
das empresas e famílias. Adiciona-se a esse cenário, a política monetária brasileira que imputou uma
mudança importante no mercado, quando determinou a taxa Selic em 2% ao ano, fato que levou grande
parte da população brasileira à procurar alternativas de investimentos. Neste cenário, apesar de todas as
dificuldades e males causados pela Covid-19, a TC vivenciou um forte crescimento refletindo o aumento
em suas receitas, conforme demonstrado anteriormente.
Com base no exposto anteriormente, o Grupo entende que os impactos em suas demonstrações
contábeis e desempenho operacional e financeiro não foram afetados durante o período findo em 30 de
abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 como consequência da pandemia de Covid19. As reservas de caixa, o baixo endividamento e o crescimento observado na receita líquida no período
de quatro meses findo em 30 de abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, quando
comparados com 2019, reforçam a capacidade de a Companhia manter os investimentos necessários à
continuidade de suas operações.

2. Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), as quais incluem as
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão
em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB.
A emissão das demonstrações contábeis intermediárias foi autorizada pela Administração da Companhia
em 14 de maio de 2021.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
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3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis intermediárias estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma.

4. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, a
Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da
Companhia e suas controladas e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
(a) Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão descritos a seguir:
x

Nota explicativa nº 22 - reconhecimento de receita: se a receita de venda de assinaturas e
venda de treinamentos é reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico no
tempo;

x

Nota explicativa nº 12 - reconhecimento do ativo intangível (CPC 4 (R1)): Diante do constante
desenvolvimento e aprimoramento do software (plataforma) utilizado pelo Grupo, apenas os
gastos integralmente identificados e controlados para desenvolvimento e evolução da
plataforma são ativados, em decorrência de sua geração de benefícios futuros.

x

Nota explicativa nº 17 - Prazo do arrendamento: o Grupo determina o prazo do arrendamento
como o prazo contratual não cancelável, juntamente com os períodos incluídos em eventual
opção de renovação na medida em que essa renovação seja avaliada como razoavelmente
certa e com períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato na medida em que
também seja avaliada como razoavelmente certa.

(b) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 30 de abril de 2021 que
possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e
passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x

Nota explicativa nº 3.h - principais premissas em relação ao prazo de amortização do
desenvolvimento de softwares;

x

Nota explicativa nº 20 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e

(c) Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo para ativos
e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
x

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

x

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

x

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).

O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das
demonstrações contábeis intermediárias em que ocorreram as mudanças.
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5. Base de mensuração
As demonstrações contábeis intermediárias foram preparadas com base no custo histórico, com exceção
dos seguintes itens materiais, que são mensurados a cada data de reporte e reconhecidos nos balanços
patrimoniais:
x

os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são
mensurados pelo valor justo;

6. Políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação ao contrário.
(a) Base de consolidação
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis
advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu
poder sobre a entidade. As demonstrações contábeis de controladas são incluídas nas demonstrações
contábeis consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle
deixa de existir.
Nas demonstrações contábeis individuais da controladora, as demonstrações contábeis de controladas
são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intragrupo, são eliminados. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que
os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução
ao valor recuperável.
(b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para o real pelas taxas de câmbio nas datas das
transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são
reconvertidos para o real à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são
mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para o real à taxa de câmbio na
data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo
histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
(c) Receita de contrato com cliente
A receita de contratos com clientes é reconhecida, baseada no modelo de cinco passos: (1) identificação
dos contratos com os clientes; (2) identificação das obrigações de desempenho previstas nos contratos;
(3) determinação do preço da transação; (4) alocação do preço da transação à obrigação de performance
previstas nos contratos e (5) reconhecimento da receita quando a obrigação de performance é atendida.
Não há componente de financiamento significativo nos contratos celebrados com clientes (nem declarada
de forma expressa no contrato nem de forma implícita pelos termos de pagamento pactuados pelas
partes). Também não há componente de contraprestação a pagar ao cliente nos contratos celebrados
pelo Grupo. A contraprestação prometida ao cliente está declarada expressamente em contrato ou
acordo realizado, e há não previsão de variabilidade sobre as transações de receitas.
Identificação do contrato com o cliente
Os acordos celebrados (termos e condições) entre o Grupo e os usuários contém substância comercial,
uma vez que são aprovados pelas partes e os direitos de cada parte, bem como as condições de
pagamento são claramente identificadas.
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(d) Benefícios a empregados
(i)

Benefícios de curto prazo a colaboradores
Obrigações de benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a
obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

(ii) Benefícios de término de vínculo empregatício
Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como uma despesa quando o
Grupo não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quando o Grupo reconhece os custos de
uma reestruturação. Caso pagamentos sejam liquidados depois de 12 meses da data do balanço,
então eles são descontados aos seus valores presentes.
(e) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras do Grupo compreendem:
x
x
x

receita de juros;
despesa de juros;
taxas de intermediações com operadoras de cartão.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:
x
x

valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto
do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo.
No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo
amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento
inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a
ser feito com base no valor bruto.
(f) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social foram apurados pelo regime do lucro real, através da
aplicação das alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada
a 30% do lucro real do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição
social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
O Grupo determinou que os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social,
incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, foram
contabilizados de acordo com o NBC TG 25 (R1) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes (IAS 37).
(i)

Imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a
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serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.
(ii) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações contábeis e os usados para
fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto diferido
não é reconhecido para:
x

x

x

diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma
transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou
prejuízo tributável nem o resultado contábil;
diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e
empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que o Grupo seja capaz de controlar o
momento da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não
será revertida em futuro previsível; e
diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio.

Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido,
serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças
temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias
individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que
sua realização não seja mais provável.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram
decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se
houver.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias
decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos
(g) Imobilizado
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo.
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(iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A
depreciação é reconhecida no resultado.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
30/04/21
Máquinas e Equipamentos de informática

31/12/20

5 anos

5 anos

10 anos

10 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

3 anos

3 anos

Direito de uso

3 anos

3 anos

Móveis e utensílios

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado.
(h) Ativos intangíveis
(i)

Reconhecimento e mensuração
Pesquisa e desenvolvimento (software)
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento
puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo for tecnicamente e
comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo tiver a
intenção e recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os
demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o
reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo,
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

(ii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.
(iii) Combinação de negócios e Goodwill
A Companhia usa o método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. O custo
de uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com
base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores
na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de
não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos
líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são contabilizados
como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o
objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias
econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.
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Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida ao valor
justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação
contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo
com o CPC 48/IFRS 9 na demonstração do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em
relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos
assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a
diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em
uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades
geradoras de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da
combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida ser atribuídos a estas
unidades.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for
alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurarse o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com base
nos valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida.
(iv) Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no
resultado.
As vidas úteis estimadas dos intangíveis são as seguintes:
Controladora e Consolidado

Software
(i)

30/04/21

31/12/20

5 anos

5 anos

Refere-se à plataforma (software), desenvolvido internamente pela Companhia e suas
controladas, em processo de desenvolvimento contínuo de novas soluções e melhoria das
existentes.

A plataforma (software) registrada como um ativo intangível, após o reconhecimento inicial
aplicando os requisitos da NBC TG 04 (R3) Ativo Intangível (IAS 38), é amortizada pelo período
esperado de vida útil e benefício econômico de 5 anos, e avaliado por impairment quando e se
houver indicativos para tal.
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.
(i) Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
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(ii) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:
x
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR.
x
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja
mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, o
Grupo designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos
para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
x

x
x
x
x

as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa
de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da
venda de ativos;
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo;
os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada
no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e
a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.
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As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento
contínuo dos ativos do Grupo.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido,
incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
a custo
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de
dívida a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros
calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment
são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA.
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o
resultado.

Instrumentos
patrimoniais a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
(iii) Desreconhecimento
Ativos financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.
Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso
em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
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No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado. O Grupo como parte de sua política de fluxo de caixa,
procede com a antecipação dos recebíveis junto a operadora de meio de pagamento, da forma
que reconhece o passivo antecipado e a despesa financeira auferida nesta operação, visto que,
em essência tais antecipações tem característica de instrumento de dívida, em decorrência da
não satisfação da obrigação de performance e consequentemente reconhecimento da receita.
(iv) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(j) Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros não-derivativos
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:
x
x

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
ativos de contrato.

(ii) Ativos não financeiros
Em cada data de reporte, o Grupo revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros
(exceto ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda ao valor
recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de
outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de
UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da
UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC
(ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo
de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
(k) Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa
antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e
riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela
passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira.
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(l) Arrendamentos
O Grupo aplicou a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva com efeito cumulativo
na data da adoção inicial.
No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é ou contém um arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um
ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato
transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, o Grupo utiliza as definições de
arrendamento previstas na NBC TG 06 (R3)/IFRS 16.
(i)

Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o
Grupo aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em
seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, o Grupo optou por
não separar os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de
arrendamento e não arrendamento como um único componente.
O Grupo reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o
valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de
arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos
pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na
desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento,
menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de
início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade
do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de
direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de
direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na
mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente
reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas
remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de
empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa incremental sobre
empréstimo como taxa de desconto.
O Grupo determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o
tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:
x
x
x
x

pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início;
valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de
valor residual; e
o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de
exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.
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O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que
sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se
exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento
revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
O Grupo apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade para
investimento no "ativo imobilizado" e passivos de arrendamento em "arrendamento" no balanço
patrimonial.

(m) Mensuração do valor justo
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo
em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no mercado
principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual o Grupo tem acesso nessa data. O
valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações do Grupo requer a mensuração de valores justos, tanto
para ativos e passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, o Grupo mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado num
mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações para o
ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informações de precificação
de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza técnicas de avaliação que
maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A
técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em
conta na precificação de uma transação.
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, o
Grupo mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente
o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se o Grupo determinar
que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado
nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa
técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em
relação à mensuração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação.
Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do
instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado
observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro.
(n) Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Novas normas, alterações e interpretações à normas existentes que não são efetivas ainda e não foram
adotadas antecipadamente pelo Grupo (para as quais não se espera impactos significativos no período
de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais não estão sendo efetuadas):
x
x
x

1º de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao
CPC 25/IAS 37);
1º de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1,
IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41);
1º de janeiro de 2022 - Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS
16);
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x
x
x

1º de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual (alterações ao CPC 15/IFRS 3);
1º de janeiro de 2023 - Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao
CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);
1º de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de
Seguro

Disponível para adoção opcional/data efetiva diferida por tempo indeterminado - Venda ou contribuição
de ativos entre um investidor e sua coligada ou empreendimento controlado em conjunto (Alterações na
IFRS 10 e na IAS 28).
(o) Combinação de negócios
Aquisição de controladas
(i) Aquisição da CALC Sistemas de Gestão Ltda
Conforme “Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, firmado em
1º de abril de 2021, entre TC Traders Club S/A e os quotistas da CALC Sistemas de Gestão Ltda.
(CALC) (Software – Sencon), no qual a Companhia adquiriu 100% das quotas do capital social da CALC
Sistemas de Gestão Ltda (Software – Sencon), que se tornou subsidiária integral da Companhia. Esta
adquirida é proprietária de software que automatiza o cálculo do imposto de renda devido sobre os
investimentos, especialmente de renda variável, mediante o upload, pelo investidor, das notas de
corretagem, além de simular, classificar suas operações e calcular retorno histórico das carteiras, ou
seja, uma ferramenta essencial para simplificação da vida do investidor.
Nos 30 dias de abril de 2021, a CALC contribuiu com uma receita de R$ 1.456 e lucro de R$ 786 mil às
demonstrações contábeis intermediárias consolidadas. Caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de
janeiro de 2021, a Administração estima que a receita consolidada seria de R$ 26.049 e o lucro líquido
consolidado seria de R$ 4.109. Para a determinação desses montantes, a Administração considerou que
os ajustes de valor justo, determinados provisoriamente na data de aquisição, teriam sido os mesmos
caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2021.
(ii) Contraprestação transferida
A operação foi adquirida pelo valor estimado de R$ 77.032, dos quais R$ 42.000 serão pagos em
dinheiro, conforme forma de pagamento em dinheiro apresentada a seguir, e R$ 35.032 foram liquidados
mediante a conferência aos vendedores da adquirida de 8.333.320 (oito milhões, trezentas e trinta e três
mil e trezentas e vinte) ações ordinárias da Companhia (adquirente), representativos de
aproximadamente 3,9% do seu capital social.
Forma de pagamento da parte em dinheiro:




R$2.000 realizada durante o 1º trimestre de 2021, à título de parcela sinal;
R$18.000 a serem liquidados durante o 2º trimestre de 2021; e
R$22.000 devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, sendo a 1º parcela paga após 30 (trinta) dias contados a partir da data
do pagamento da parcela à vista do fechamento.

A transação previa um ajuste de preço após aquisição que resultou em um aumento do valor devido em
R$ 536, totalizando uma contraprestação transferida final de R$ 77.568.
(iii) Custos de aquisição
O custo de transação envolvendo a aquisição desta controlada em 2021 foi de R$ 176, reconhecidos no
resultado como despesas gerais e administrativas.
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(iv) Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A seguir apresentamos informações dos ativos adquiridos identificados e os passivos assumidos
preliminares ao seu valor justo, o custo de aquisição da participação, bem como o Ágio por expectativa
de rentabilidade futura resultante, que impactaram as demonstrações financeiras intermediárias de 30 de
abril de 2021:
CALC
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Ativo não circulante
Direito de uso
Imobilizado
Intangível
Passivo circulante
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Passivo de arrendamento
Adiantamento a clientes
Lucros a distribuir
Passivo não circulante
Passivo de arrendamento
Ativos e passivos líquidos
Valor pago em dinheiro
Valor pago em ações
Contraprestação total transferida
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill)

3.143
2.053
1.003
87
22.477
48
92
22.337
3.371
534
99
41
807
1.890
8
8
22.241
42.536
35.032
77.568
55.327

Os valores justos foram obtidos através de técnicas de mensuração de valor justo preparadas por
empresa especializada independente contratada pelo Grupo para suportar a conclusão da Administração,
tendo como resultado o ajuste de valor justo de intangível "software” no montante de R$22.225. Este
intangível teve como método de avaliação a valor justo a abordagem de renda (Relief from Royalties).
Estima-se que os valores referentes à mais valia serão dedutíveis para fins de imposto de renda e
contribuição social. O valor representa a expectativa de rentabilidade futura, fundamentada nos
benefícios esperados com a sinergia das operações da Companhia e de suas controladas.

7. Caixa e equivalentes de caixa

Bancos
Aplicações financeiras
Total

Controladora

Consolidado

30/04/2021 31/12/2020

30/04/2021 31/12/2020

22.025
50.027
72.052

1.895
4.266
6.161

24.718
50.186
74.904

1.914
4.266
6.180

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e títulos
emitidos e compromissados por instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à
variação do Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), e possuem liquidez imediata, o rendimento
médio das aplicações financeiras no período findo em 30 de abril de 2021 e exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 ficaram em torno de 85% do CDI.

8. Contas a receber

Contas a receber
Total

Controladora

Consolidado

30/04/2021 31/12/2020

30/04/2021 31/12/2020

4.368
4.368

4.196
4.196

5.264
5.264

4.196
4.196

Os saldos a receber de clientes são realizáveis em até 30 dias, para os quais a Companhia avaliou não
haver o risco de inadimplência, por serem preponderantemente recebíveis de cartões de crédito.
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9. Outros créditos
Controladora e
Consolidado

Caixa restrito (i)
Adiantamento de aluguel
Despesas antecipadas
Total
Curto prazo
Longo prazo

30/04/2021
850
300
1.417
2.567

31/12/2020
850
300
163
1.313

1.417
1.150

163
1.150

(i) Refere-se à aplicação financeira dada em garantia de contrato de aluguel.

10. Investimentos
A movimentação dos investimentos da TC em controladas, em fase operacional ou pré-operacional até
30 de abril de 2021, encontram-se demonstradas a seguir:

%
Participação

Saldo em
31/12/2020

Integralização
de capital

Combinação
de negócios

Equivalência Saldo em
patrimonial 30/04/2021

TC Radio Ltda

99,99%

-

5

(3)

2

TC Matrix Ltda

99,99%

7

271

(119)

159

Tradersnews Ltda

99,99%

-

1

(1)

-

CALC Sistemas de Gestão

100,0%

-

16

77.552

433

78.001

7

293

77.552

310

78.162

Total

Sumário das demonstrações contábeis das controladas em 30 de abril de 2021:

%
Participação

Ativo
circulante

Ativo não
circulante

Passivo
circulante

Passivo
não
circulante

Patrimônio
líquido

TC Radio Ltda

99,99%

2

-

-

-

2

TC Matrix Ltda

99,99%

19

140

-

-

159

Tradersnews Ltda

99,99%

-

-

-

-

-

CALC Sistemas de Gestão

100,0%

3.814

77.866

3.382

136

78.162
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11. Imobilizado
(a) Conciliação do valor contábil
i) Controladora
Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Direito
de uso

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2020
Adições
Baixas
Adições
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 30 de abril de 2021

88
481
569
510
1.079

175
1.336
1.511
2.129
3.640

667
667
498
1.165

3.976
(623)
3.353
3.035
6.388

Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2020
Depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2020
Depreciação
Em 30 de abril de 2021

(11)
(36)
(47)
(22)
(69)

(35)
(130)
(165)
(155)
(320)

(55)
(55)
(76)
(131)

(46)
(509)
(730)
147
147
(362)
(629)
(531)
(784)
(893) (1.413)

522
1.010

1.346
3.320

612
1.034

2.991
5.495

Máquinas e
equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Direito
de uso

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 30 de abril de 2021

263
3.976
(623)
2.484
6.100
6.172
12.272

5.471
10.859

ii) Consolidado
Móveis e
utensílios

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2020
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Combinação de negócios
Em 30 de abril de 2021

88
481
569
514
29
1.112

175
1.492
1.667
2.144
55
3.866

667
667
498
11
1.176

3.976
(623)
3.353
3.284
90
6.727

Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2020
Depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2020
Depreciação
Combinação de negócios
Em 30 de abril de 2020

(11)
(36)
(47)
(23)
(70)

(35)
(133)
(168)
(167)
(2)
(337)

(55)
(55)
(76)
(1)
(132)

(46)
(509)
(733)
147
147
(362)
(632)
(549)
(815)
(42)
(45)
(953) (1.492)

522
1.042

1.499
3.529

612
1.044

2.991
5.774

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 30 de abril de 2021

263
6.616
(623)
6.256
6.440
185
12.881

5.624
11.389
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12. Intangível
(a) Conciliação do valor contábil
i) Controladora
Softwares

Software em
desenvolvimento

Marcas e
patentes

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2020
Adições
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 30 de abril de 2021

29
449
478
6
484

181
1.707
1.888
1.157
3.045

250
250
250

210
2.406
2.616
1.163
3.779

Amortização acumulada
Em 1º de janeiro de 2020
Amortização
Em 31 de dezembro de 2020
Amortização
Em 30 de abril de 2021

(2)
(27)
(29)
(32)
(61)

-

-

(2)
(27)
(29)
(32)
(61)

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 30 de abril de 2021

449
423

1.888
3.045

250
250

2.587
3.718

ii) Consolidado
Softwares

Software em
desenvolvimento

Marcas e
patentes

Ágio

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2020
Adições
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Combinação de negócios
Em 30 de abril de 2021

29
449
478
6
22.312
22.796

181
1.707
1.888
1.162
84
3.134

250
250
250

55.327
55.327

210
2.406
2.616
1.168
77.723
81.507

Amortização acumulada
Em 1º de janeiro de 2020
Amortização
Em 31 de dezembro de 2020
Amortização
Combinação de negócios
Em 30 de abril de 2021

(2)
(27)
(29)
(387)
(58)
(474)

-

-

-

-

-

-

(2)
(27)
(29)
(387)
(58)
(474)

449
22.406

1.888
3.050

250
250

55.327

2.587
81.033

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 30 de abril de 2021

13. Obrigações tributárias

ISS a recolher
Pis e Cofins a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
ICMS a recolher
Impostos e contribuições a recolher s/ importação
Impostos retidos a recolher
Total

Controladora

Consolidado

30/04/2021 31/12/2020

30/04/2021 31/12/2020

172
538
4
42
64
820

140
231
1.215
437
18
30
2.071

238
591
114
42
4
42
72
1.103

140
231
1.215
437
18
30
2.071
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14. Imposto de renda e contribuição social
Abaixo apresentamos a reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social:
Controladora

Apuração pelo Lucro Presumido
Receita Bruta de Vendas
Base (presumida) de IRPJ e CSLL
Base de cálculo do IRPJ e CSLL
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Apuração pelo Lucro Real
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
(+) Adições
(-) Exclusões
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
Despesa com IRPJ e CSLL corrente
Despesa com IRPJ e CSLL diferido
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição
social
Taxa efetiva (I)/(II)

30/04/2021
-

30/04/2020

(1.018)
368
(2.264)
(II) (2.914)
(13)
1.005

-

(I) 992

(I) (569)

34%

-

5.302
32%
(II) 1.697
(416)
(153)

Consolidado

Apuração pelo Lucro Presumido
Receita Bruta de Vendas
Base (presumida) de IRPJ e CSLL
Base de cálculo do IRPJ e CSLL
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Apuração pelo Lucro Real
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
(+) Adições
(-) Exclusões
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
Despesa com IRPJ e CSLL corrente
Despesa com IRPJ e CSLL diferido
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição
social
Taxa efetiva (I)/(II)

30/04/2021
-

30/04/2020

(862)
368
(2.264)
(II) (2.758)
(169)
1.005

-

(I) 836

(I) (569)

30%

-

5.302
32%
(II) 1.697
(416)
(153)

Abaixo apresentamos a composição do imposto de renda e contribuição social diferidos:
Controladora e Consolidado

Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social
Amortização de intangível – combinação de negócios
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos

30/04/2021
885
120
1.005

31/12/2020
-

A seguir, está descrita a movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos:
Controladora e Consolidado

Início do período
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social
Amortização de intangível – combinação de negócios
Final do período

30/04/2021
885
120
1.005

31/12/2020
-
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A Companhia, com base em projeções de resultados tributáveis de exercícios futuros, estima recuperar
os créditos tributários decorrente de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social nos
seguintes períodos:
Controladora e Consolidado
30/04/2021
1.005
1.005

2021
Total do ativo fiscal diferido

31/12/2020
-

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro foram apurados conforme legislação em vigor,
conforme a lei 12.973/2014.

15. Passivo de contrato

Adiantamentos de clientes (serviços a prestar) (i)
Total

(i)

Controladora

Consolidado

30/04/2021 31/12/2020

30/04/2021 31/12/2020

2.502
2.502

1.948
1.948

3.362
3.362

1.948
1.948

Os saldos de adiantamentos de clientes (serviços a prestar), referem-se aos contratos de prestação
de serviços firmados até 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020, com a obrigação de
prestação subsequente (exercício seguinte) dos serviços, conforme previsto nos termos contratuais,
diante do recebimento financeiro ter ocorrido de forma adiantada ao reconhecimento da receita.

16. Debêntures
Controladora e Consolidado
30/04/2021
72.800
(284)
72.516

Debêntures conversíveis em ações
Custo de transação
Total não circulante

31/12/2020
-

Em 30 de abril de 2021, foi emitida através do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada
de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão
da TC Traders Club S.A.”, debêntures conversíveis em ações da Companhia, no montante de R$72.800.

Abaixo apresentamos as características das debêntures conversíveis em ações:
Número da emissão: 1º emissão de debêntures da Companhia
Valor total da emissão: R$72.800
Número de séries: Série Única
Quantidade de debêntures: 728 (setecentos e vinte e oito) debêntures
Valor nominal unitário: R$100
Espécie: Quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei 6.404/76
Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão o prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo o
vencimento em 30 de abril de 2024, sendo certo que as Debêntures serão automaticamente canceladas
na hipótese de conversão em ações, conforme previsto na Escritura de Emissão
Remuneração: As Debêntures não estão sujeitas a juros, fixo ou variável, atualização monetária,
participação no lucro da Emissora e/ou qualquer forma de remuneração.
Conversibilidade: As Debêntures serão convertidas em 12.133.333 (doze milhões e cento e trinta e três
mil e trezentas e trinta e três) ações preferenciais classe A, poderão ser convertidas em ações ordinárias,
nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas.
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17. Arrendamentos

Arrendamentos (Circulante)
Arrendamentos (Não Circulante)
Total

Controladora

Consolidado

30/04/2021 31/12/2020

30/04/2021 31/12/2020

1.952
3.867
5.819

1.010
2.041
3.051

2.108
4.003
6.111

1.010
2.041
3.051

O Grupo arrenda imóveis administrativos (“arrendamento de imóveis”). Esses arrendamentos
normalmente duram 3 anos, sem opção de renovação automática do arrendamento após este período.
Os pagamentos de arrendamento são reajustados com base nos acordos contratuais, para refletir os
valores de mercado.
Trata-se do arrendamento da sede administrativa e operacional do Grupo. Anteriormente, esses
arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2).
As informações sobre arrendamentos para os quais o Grupo é o arrendatário são apresentadas abaixo:

(i) Ativos de direito de uso
Controladora

Consolidado

3.976
(509)
(476)
2.991
3.035
(531)
5.495

3.976
(509)
(476)
2.991
3.284
(549)
48
5.774

Saldo em 31/12/2019
Adição – novo arrendamento
Despesa de depreciação do exercício
Baixa
Saldo em 31/12/2020
Adição – novo arrendamento
Despesa de depreciação do período
Combinação de negócios
Saldo em 30/04/2021

(ii) Valores reconhecidos no resultado

Arrendamentos
Juros sobre arrendamento

Controladora

Consolidado

30/04/2021 31/12/2020

30/04/2021 31/12/2020

159

5

160

5

O Grupo não possui arrendamentos de curto prazo ou de baixo valor reconhecidos como despesa.

(iii) Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamento se refere ao montante esperado transferido pelo uso do ativo (direito de uso),
registrado a valor presente. O fluxo financeiro do passivo de arrendamento foi descontado a taxa média
de 10,41% a.a. (11,07% a.a. em 31 de dezembro de 2020), sendo esta taxa a que melhor reflete o
ambiente econômico do Grupo para a aquisição de um ativo em condições semelhantes. O cronograma
de pagamento dos arrendamentos e conforme segue:
Controladora

Consolidado

30/04/2021 30/04/2020

30/04/2021 30/04/2020

Arrendamento de imóveis
(-) Encargos financeiros futuros
Valor presente dos arrendamentos de imóveis

6.742
(923)
5.819

3.524
(473)
3.051

7.058
(947)
6.111

3.524
(473)
3.051

Curto prazo
Longo prazo

1.952
3.867

1.010
2.041

2.108
4.003

1.010
2.041
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A movimentação do arrendamento é conforme segue:
Controladora

Consolidado

30/04/2021 30/04/2020

30/04/2021 30/04/2020

1º de janeiro
Adições – novo arrendamento de imóvel
Baixas
Juros incorridos
Pagamento de principal e juros
Combinação de negócios
30 de abril

3.051
3.035
159
(427)
5.819

623
5
629

3.051
3.284
160
(432)
48
6.111

623
5
629

O cronograma de vencimento do passivo de arrendamento de longo prazo é conforme segue:
Controladora

Consolidado

30/04/2021 31/12/2020

30/04/2021 31/12/2020

2021
2022
2023
2024
30 de abril

1.504
2.146
217
3.867

1.121
920
2.041

1.604
2.182
217
4.003

1.121
920
2.041

(iv) Potencial direito de PIS e Cofins
O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
Controladora
30/04/2021
30/04/2020
Valor
Valor
Valor
Valor nominal presente
nominal
presente
(427)
40

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)

(320)
30

-

-

Consolidado
30/04/2021
30/04/2020
Valor
Valor
Valor
Valor nominal presente
nominal
presente
(750)
69

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)

(616)
57

(45)
4

(36)
3

(v) Efeitos inflacionários
Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGP-M média
futura ao ano, para 3 anos, de 3,79% a.a., e representam os seguintes montantes:

Controladora
Direito de uso

Passivo de arrendamento

Fluxo real
Direito de uso
Depreciação

30/04/2021
5.495
(531)

30/04/2020
605
(18)

Fluxo real
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

30/04/2021
5.819
(159)

30/04/2020
629
(5)

Fluxo inflacionado
Direito de uso
Depreciação

30/04/2021
5.747
(555)

30/04/2020
655
(19)

Fluxo inflacionado
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

30/04/2021
6.124
(168)

30/04/2020
655
(6)
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Consolidado
Direito de uso

Passivo de arrendamento

Fluxo real
Direito de uso
Depreciação

30/04/2021
5.773
(547)

30/04/2020
605
(18)

Fluxo real
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

30/04/2021
6.111
(160)

30/04/2020
629
(5)

Fluxo inflacionado
Direito de uso
Depreciação

30/04/2021
6.028
(580)

30/04/2020
655
(19)

Fluxo inflacionado
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

30/04/2021
6.420
(171)

30/04/2020
655
(6)

18. Outras Contas a pagar
Controladora e Consolidado
30/04/2021
31/12/2020

Contas a pagar | Combinação de negócios (i)
Outras contas a pagar
Total

40.580
1.386
41.966

337
337

Circulante
Não Circulante

40.088
1.878

337
-

(i)

Conforme descrito na nota explicativa 6 (o), o contas a pagar decorre da aquisição pela
Companhia da Sencon, em 1º abril de 2021.

19. Partes relacionadas

Ativo
TC Matrix Ltda (i)
Adiantamento de distribuição de lucros
Total – Ativo Circulante

(i)

30/04/2021

Controladora
31/12/2020

307
307

170
170

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 (contexto operacional), a controlada TC Matrix
Ltda. foi constituída em setembro de 2020, iniciando suas atividades àquela data. Por se
encontrar em fase inicial de operações, sua controladora – TC aportou o caixa necessário para o
início de suas atividades, sem a incidência de juros.

Ativo
Adiantamento de distribuição de lucros
Total – Ativo Circulante
Passivo
Dividendos a pagar
Total – Passivo Circulante

30/04/2021

Consolidado
31/12/2020

307
307

-

1.890
1.890

-
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(a) Operações com o pessoal chave da administração
Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração de pessoal-chave da Administração compreende:

Sócios-Diretores | Benefícios de curto prazo
Total

30/04/2021

30/04/2020

172
172

25
25

20. Provisões para contingências
O Grupo é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das suas
operações.
Em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020 o Grupo, com base em informações de seus
assessores jurídicos e análise das demandas judiciais, não possuía demandas judiciais com expectativa
de perda provável, por isto nenhuma provisão foi constituída nos referidos exercícios.
Existem processos avaliados pelos assessores jurídicos do Grupo e classificados com risco de perda
possível, no montante de R$ 15, para o período findo em 30 de abril de 2021 e exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas
contábeis adotadas no Brasil não requererem sua contabilização.

21. Patrimônio líquido
(a) Capital social
Durante o 1º trimestre de 2021, através da 8º Alteração do Contrato Social, os sócios aprovaram a
transformação da TC Traders Club Ltda (sociedade empresária limitada) para TC Traders Club S/A
(sociedade anônima). Em razão da transformação, os sócios aprovaram a conversão da totalidade das
5.000.000 (cinco milhões) de quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente
subscritas e integralizadas, em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.
Em 31 de março de 2021, através de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi aprovado o
desdobramento das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, na
razão de 1 (uma) para 40 (quarenta) ações, sem alteração da cifra do capital social, passando o capital
social a ser representado por 200.000.000 (duzentas milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.
Em 31 de março de 2021, com base em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi deliberado o
aumento de capital no montante de R$ 242, mediante a emissão de 3.811.960 (três milhões, oitocentas e
onze mil, novecentas e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço
de emissão de R$ 0,0634 cada, fixado de acordo com o Artigo 170, § 1º, inciso II da Lei das Sociedades
por Ações. Referido aumento de capital foi efetivado entre os dias 1 e 7 de abril de 2021, passando o
capital social da Companhia para R$ 5.242, dividido em 203.811.960 (duzentos e três milhões, oitocentas
e onze mil, novecentas e sessenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Em 1º de abril de 2021, com base em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi deliberado o aumento
de capital no montante de R$ 468, mediante a emissão de 8.333.320 (oito milhões, trezentas e trinta e
três mil e trezentas e vinte) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de
emissão de R$ 0,05615161 cada, fixado de acordo com o Artigo 170, § 1º, inciso II da Lei das
Sociedades por Ações. Referido aumento de capital foi efetivado nesta data mediante versão de 9.554
(nove mil quinhentas e cinquenta e quatro) quotas de emissão da adquirida CALC Sistemas de Gestão
Ltda. ao patrimônio da Companhia, passando o capital social da Companhia para R$ 5.710, dividido em
212.145.280 (duzentas e doze milhões, cento e quarenta e cinco mil e duzentas e oitenta) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
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Demonstramos a seguir a distribuição das ações entre os seus acionistas na seguinte proporção:

Israel Calebe Massa
Pedro Bernardo de Albuquerque
Omar Ajame Zanatto Miranda
Startups BR Holding Ltda
Guillermo Andres Parra Bernal
Javier Alejandro Ramacciotti
Pedro Medeiros Machado
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão
Pedro Mariano da Rocha Santos
Ações em Tesouraria
Thiago Avancini – ME (i)
Cristianne de Sá Alves (i)
Rafael Felipe Silva Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda (i)
Luis Felipe Sangaletti Serrano 36377748876 (i)
Marcio Antonio Souza de Oliveira 94034729104 (i)
André Luiz de Almeida (i)
Abtech Tecnologia da Informação Ltda (i)
Marcelo Marinho Miranda Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. ME (i)
S. Sanita Junior – ME (i)
João Vitor Freitas Dzeren (i)
Breno de Andrade Silva Roque 42744072842 (i)
Jun & Chang Prestação de Serviços Ltda (i)
Vanessa Mizue Haba (i)
Sginc Serviços Administrativos Ltda (i)
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho (i)
Agência de Inteligência Paulista Ltda (i)
RFB Serviços Administrativos Ltda. (i)
Diandra de Cândido dos Santos (i)
Adrielly Roberta Ribeiro de Souza Manutenção de Computadores Ltda (i)
S. L. Rossi Fernandes Junior Ltda (i)
Vitor Olimpio Uchima Uehara Ltda (i)
Igor Luiz Carneiro de Oliveira (i)
Patrick Chagas Tavares 47265849876 (i)
João Pedro Mota Gonçalves Dias Serviços de Informática (i)
Lucas Lúcio Godeiro (i)
Marcelo Z Goldkorn Apoio Administrativo (i)
Codesystems Solutions (i)
Julierme F. da Rosa (i)
Marcio Gomes Barreto (i)
Gabriel Rech
Diego Artur de Carvalho
William Strapazzon
Total de participação por ações

30/04/2021

31/12/2020

7,848094%
35,316440%
8,720100%
35,316440%
4,638331%
1,869945%
0,329963%
0,141413%
0,141413%
0,000000%
0,113130%
0,047138%
0,047138%
0,047138%
0,094275%
0,062222%
0,047138%
0,094275%
0,471375%
0,047138%
0,047138%
0,018855%
0,018855%
0,094275%
0,282825%
0,018855%
0,018855%
0,009428%
0,009428%
0,009428%
0,009428%
0,014141%
0,014141%
0,014141%
0,009428%
0,018855%
0,014141%
0,009428%
0,047138%
1,178436%
1,178436%
1,571248%
100,0%

8,32468%
37,46108%
9,24964%
37,46108%
4,92000%
1,48350%
0,11666%
0,04688%
0,00002%
0,93646%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
100,0%

(i)
Os acionistas subscreveram e integralizaram o montante de 3.811.960 ações em abril e de 2021 e ato
contínuo outorgaram através de Instrumento Particular de Contrato de Opção de Compra de ações e
Outras Avenças, a opção para recompra das citadas ações em determinadas circunstâncias.

(b) Reserva de capital
A reserva de capital representa o valor justo de ações emitidas pela Companhia que excedeu o valor de
emissão registrado como capital social. Em 30 de abril de 2021, essa reserva era constituída por R$
36.639, substancialmente composta por R$ 34.564 referente a parte de contraprestação transferida pela
aquisição da controlada CALC Sistemas de Gestão Ltda., R$ 119 referente ao ágio na venda de ações
em tesouraria e R$ 1.956 originado pelos efeitos do reconhecimento do cancelamento do plano de
remuneração baseado em ações.
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(c) Reservas de lucros
Conforme aprovado no estatuto da Companhia em 05 de fevereiro de 2021, do lucro líquido apurado no
exercício, serão deduzidos, antes de qualquer destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição da
Reserva Legal, que não excederá o limite de 20% (vinte por cento), conforme a Lei das S.A.; (b) 5%
(cinco por cento) para pagamento do dividendo obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei das S.A.; e (c)
o saldo terá a destinação determinada pela Assembleia Geral.
No período findo em 30 de abril de 2021, a reserva de lucros totaliza R$ 7.538 (R$7.564 em 31 de
dezembro de 2020). Tal reserva está aguardando reunião de acionistas para deliberará sobre sua
destinação.
No período findo em 30 de abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia
possuía reserva legal constituída.
(d) Distribuição de resultados
A destinação do lucro do exercício e a distribuição de lucros será aprovada pelos acionistas da
Companhia, através de ata de reunião de sócios, respeitando o dividendo mínimo obrigatório previsto em
seu estatuto.
No período findo em 30 de abril de 2021, não houve dividendos propostos ou distribuídos.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os acionistas aprovaram uma distribuição de lucros no
montante de R$ 4.241, dos quais R$ 2.850 foram utilizados para aumento de capital social no exercício
de 2020.
(e) Remuneração baseada em ações (cancelamento)
Em 01 de abril de 2021, a Companhia reavaliou o plano de remuneração baseado em ações aprovado
em 04 de fevereiro de 2021 e, optou pelo cancelamento de todos os instrumentos particulares de outorga
de ações abrangidos por aquele plano de remuneração baseado em ações, vigente até aquela data.
Plano de opção de ações
30/04/2021
Número de
opções
Em circulação no início do período
Outorgadas durante o período ¹
Exercidas durante o período
Canceladas durante o período ²
Em circulação no final do período

Preço médio
ponderado

-

-

466.680

R$ 0,00

-

-

(466.680)

R$ 4,1940

-

-

¹ Quantidade de opções outorgadas ajustadas, considerando o desdobro de ações ocorrido em 31 de
março de 2021, na razão de 1 (uma) para 40 (quarenta) ações. O preço médio corresponde ao valor
unitário pago pelos beneficiários quando do aporte de capital social na Companhia, como efeito da
antecipação dos benefícios outorgados pelo plano de ações.
² Com o cancelamento do plano de remuneração baseada em ações em 1º de abril de 2021, houve a
antecipação dos benefícios daquele plano, tendo sido requerido, conforme pronunciamento técnico CPC
10 – Plano baseado em ações, o reconhecimento integral e imediato do valor justo dos instrumentos
patrimoniais outorgados aos beneficiários como cancelamento daquele plano de opções de ações.
Critérios de mensuração do valor justo
O modelo utilizado para precificação do valor justo das opções de compra de ações foi Black & Scholes.
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Na determinação do valor justo das opções das ações no âmbito do Plano de Opção, foram utilizadas as
premissas abaixo:
Cancelamento de outorgas
Quantidade de ações

466.680

Preço médio ponderado das ações

R$0,00

Preço de exercício das ações

R$4,1940

Volatilidade esperada do preço de ação

82,74%

Prazo de vida da opção

1 dia

Dividendos esperados

5,00%

Taxa de juros livre de risco

2,75%

Valor justo unitário das opções

R$4,1940

A volatilidade esperada do Plano de Opção foi calculada com base no desvio padrão da variação do
preço unitário das ações da Companhia, nos 12 meses anteriores à data-base do cálculo.
As despesas com o cancelamento do plano de opções de ações totalizaram R$ 1.957, sem efeito caixa,
e foram reconhecidas no resultado no período findo em 30 de abril de 2021, na rubrica outras receitas
(despesas) operacionais líquidas.

22. Receita
O Grupo gera receitas através das vendas de assinaturas e treinamentos para desenvolvimento
profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial, realizados através da plataforma (Web
e App) da TC.
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na
demonstração de resultado do exercício:
Controladora
30/04/2021
20.953
1.447
(2.729)
19.671

Receita com serviços – B2C
Receita com serviços – B2B
Impostos sobre as receitas
Total

30/04/2020
4.876
427
(348)
4.955
Consolidado

30/04/2021
22.203
1.653
(2.812)
21.044

Receita com serviços – B2C
Receita com serviços – B2B
Impostos sobre as receitas
Total

30/04/2020
4.876
427
(348)
4.955

Obrigações de desempenho e Políticas de reconhecimento de receita
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o serviço ao cliente.
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A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de
desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de pagamento significativas e as políticas
de reconhecimento de receita relacionadas.

Tipo de
serviço
Assinaturas

Cursos e
Treinamentos

Natureza e a época do cumprimento das
obrigações de desempenho, incluindo
condições de pagamento significativas
As faturas para a venda de assinaturas são
emitidas mensalmente e normalmente os clientes
parcelam o pagamento via cartão de crédito em
12 parcelas mensais ou efetuam o pagamento a
vista.
Os clientes obtêm controle dos cursos e
treinamentos quando seu acesso é
disponibilizado na plataforma, podendo o cliente
realizar o treinamento a qualquer momento e por
prazo indeterminado. Os clientes parcelam o
pagamento via cartão de crédito em 12 parcelas
mensais ou efetuam o pagamento a vista.

Política de reconhecimento da receita
A receita é reconhecida ao longo do tempo
pelo método linear desde a data de liberação
do acesso até a data do vencimento da
assinatura. Para os clientes que efetuam o
pagamento a vista, o excedente recebido é
registrado como passivo de contrato no
passivo circulante.
A receita é reconhecida 7 dias após a
liberação do acesso dos clientes aos
treinamentos adquiridos.

Todos os cursos oferecidos dão a possibilidade
para o cliente de solicitar a devolução de seu
pagamento em até 7 dias após a compra caso o
cliente não se adapte à metodologia aplicada nos
treinamentos.

23. Custos e despesas por natureza
Controladora

Serviços prestados por terceiros
Serviços de marketing
Manutenção do sistema (plataforma)
Despesas de manutenção
Pessoal
Depreciação e amortização
Cursos e treinamentos
Cancelamento plano de opção de ações
Outras
Total
Custo do serviço prestado
Despesas com vendas e marketing
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Total

30/04/2021
(6.466)
(3.522)
(2.261)
(1.083)
(3.080)
(816)
(163)
(1.957)
(1.336)
(20.684)
(5.472)
(3.522)
(9.733)
(1.957)
(20.684)

30/04/2020
(1.145)
(351)
(388)
(304)
(144)
(25)
(50)
(329)
(2.736)
(1.160)
(351)
(1.224)
(1)
(2.736)
Consolidado

Serviços prestados por terceiros
Serviços de marketing
Manutenção do sistema (plataforma)
Despesas de manutenção
Pessoal
Depreciação e amortização
Cursos e treinamentos
Cancelamento plano de opção de ações
Outras
Total
Custo do serviço prestado
Despesas com vendas e marketing
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Total

30/04/2021
(6.620)
(3.647)
(2.263)
(1.085)
(3.279)
(1.201)
(180)
(1.957)
(1.350)
(21.582)
(5.894)
(3.647)
(10.084)
(1.957)
(21.582)

30/04/2020
(1.145)
(351)
(388)
(304)
(144)
(25)
(50)
(329)
(2.736)
(1.160)
(351)
(1.225)
(2.736)
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24. Resultado financeiro
Controladora
30/04/2021

30/04/2020

24
19
1
44

4
2
6

Despesa financeira
IOF
Despesas bancárias
Juros passivo
Variação cambial
Juros sobre arrendamento
Total da despesa financeira

(46)
(22)
(73)
(59)
(159)
(359)

(1)
(3)
(1)
(5)

Resultado financeiro

(315)

1

Receita financeira
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas
Total da receita financeira

Consolidado
30/04/2021

30/04/2020

24
19
1
44

4
2
6

Despesa financeira
IOF
Despesas bancárias
Juros passivo
Variação cambial
Juros sobre arrendamento
Total da despesa financeira

(46)
(25)
(78)
(59)
(160)
(368)

(1)
(3)
(1)
(5)

Resultado financeiro

(324)

1

Receita financeira
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas
Total da receita financeira

25. Resultado por ação
Controladora e Consolidado

Lucro (prejuízo) do período
Média ponderada da quantidade de ações do período (em unidades)
Lucro (prejuízo) básico por ação ordinária

30/04/2021
(26)
203.036.320
(0,000128)

30/04/2020
1.651
40.200.000
0,041070

Lucro (prejuízo) do período
Média ponderada da quantidade de ações do período (em unidades)
Média ponderada da quantidade de ações diluidoras do período (em unidades)
Lucro (prejuízo) diluído por ação ordinária

30/04/2021
(26)
203.036.320
12.133.333
(0,000121)

30/04/2020
1.651
40.200.000
0,041070

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro ou (prejuízo) do exercício atribuído aos
acionistas da companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.
O resultado por ação diluído é calculado ajustando-se o lucro ou (prejuízo) e a média ponderada da
quantidade de ações levando-se em conta a conversão de todas as ações potenciais com efeito de
diluição (instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na emissão de ações).
Os resultados apurados, básico e diluído, apresentam diferença no valor por ação em virtude do efeito
diluidor das ações potenciais das Debentures, conforme descrito na nota explicativa 16.
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26. Instrumentos financeiros
Os valores justos estimados de ativos e passivos financeiros do Grupo foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de
realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente,
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes
metodologias de mercado pode gerar alterações nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez,
segurança e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas versus as vigentes no mercado, bem como na avaliação da situação econômico-financeira
das instituições envolvidas. O Grupo não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
O Grupo não possui operações de derivativos ou faz uso deste instrumento de natureza operacional ou
financeira.
Os valores constantes nas contas patrimoniais, como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados
na forma contratada até 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e correspondem,
aproximadamente, ao seu valor justo. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e
equivalentes de caixa, aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, arrendamento e outras contas
a pagar.
Valor justo

Custo amortizado

Controladora
30/04/2021
Total

22.025
50.027
72.052

4.368
4.368

22.025
50.027
4.368
76.420

-

41.966
5.819
47.785

41.966
5.819
47.785

Valor justo

Custo amortizado

Consolidado
30/04/2021
Total

24.718
50.186
74.904

5.264
5.264

24.718
50.186
5.264
80.168

-

41.966
6.111
48.077

41.966
6.111
48.077

Instrumentos financeiros
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Instrumentos financeiros
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total
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Valor justo

Custo amortizado

Controladora
31/12/2020
Total

1.895
4.266
6.161

4.196
4.196

1.895
4.266
4.196
10.357

-

337
3.051
3.388

337
3.051
3.388

Valor justo

Custo amortizado

Consolidado
31/12/2020
Total

1.914
4.266
6.180

4.196
4.196

1.914
4.266
4.196
10.376

-

337
3.051
3.388

337
3.051
3.388

Instrumentos financeiros
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Os valores de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e apresentados acima se
aproximam dos seus valores justos.
(a) Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores justos
Os valores justos informados não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como taxas de
juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Os
seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
Hierarquia do valor justo
O Grupo usa a seguinte hierarquia para determinar o valor justo dos instrumentos financeiros:
Nível 1: preços cotados nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos.
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo
registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente.
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor registrado que não sejam
baseados em dados observáveis no mercado.
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Instrumentos financeiros

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Total

30/04/2021

Controladora
31/12/2020

22.025
50.027
72.052

1.895
4.266
6.161

30/04/2021

Consolidado
31/12/2020

24.718
50.186
74.904

1.914
4.266
6.180

Instrumentos financeiros

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Total

Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas.
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seu valor de mercado idêntico aos saldos
contábeis. Para as aplicações financeiras, os valores contábeis informados no balanço patrimonial
aproximam-se do valor justo.
(b) Fatores de riscos
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
x
x
x

Risco de crédito;
Risco de liquidez; e
Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, onde há uma gestão de riscos de mercado e
de crédito por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar a liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controles internos consiste em acompanhamento permanente
das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são efetuadas aplicações de
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, como também não efetuam
operações definidas como derivativos exóticos. Os resultados obtidos com essas operações estão
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração do Grupo.
(i) Risco de crédito
O Grupo está sujeito ao risco da inadimplência dos seus clientes, tanto pelo não pagamento dos serviços
prestados ou produtos disponibilizados, como pelo não cumprimento de disposições contratuais.
Quaisquer eventos que possam impactar negativamente a capacidade dos clientes de honrar suas
obrigações perante ao Grupo poderão resultar em perdas, bem como afetar o seu resultado operacional.
(ii) Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos ativos e
passivos do Grupo, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações financeiras
assumidas, nos prazos estabelecidos. O Grupo conta com linhas de crédito junto a instituições
financeiras, bem como possui acesso ao mercado de capitais, com o objetivo de obter capital de giro
para suas atividades operacionais. Dificuldades em realizar esses descontos, acessar instituições
financeiras e o mercado de capitais podem causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos
do Grupo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos e podem limitar ou restringir o
nível de atividade nas operações para seus compromissos e impactar adversamente os resultados
financeiros e operacionais e por consequência, o crescimento do Grupo.
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(iii) Risco de mercado
Os negócios do Grupo dependem principalmente de usuários que adquirem as assinaturas e
treinamentos em sua plataforma online. Uma redução na procura pelos produtos ofertados pelo Grupo
poderá afetar os ganhos do Grupo.
Adicionalmente, a Companhia está exposta ao risco de taxa de juros que se refere ao risco de a
Companhia vir sofrer perdas econômicas devido a alterações adversas nas taxas de juros.
(iv) Análise de Sensibilidade
A análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar como as companhias podem ser impactadas
pelas mudanças das variáveis de mercado sobre cada instrumento financeiro representativo. Não
obstante, a liquidação destas transações poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à
subjetividade utilizada na preparação dessas análises.
Considerando que em 30 de abril de 2021, a Companhia possui obrigações derivadas da aquisição da
CALC indexada ao CDI, no montantes de R$40.580, a Administração mensurou o montante de R$92,
que seria o impacto negativo no resultado e no patrimônio líquido da Companhia, caso a CDI sofresse
um aumento de 2,14% a.a. para 4,44% a.a. O aumento da CDI foi projetado com base na expectativa da
Selic para 2021 emitida através do relatório focus pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

27. Segmentos operacionais
A Administração do Grupo, baseia suas decisões de negócios em relatórios financeiros preparados nos
mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas informações contábeis. As informações
contábeis são regularmente revistas pela Administração do Grupo para tomada de decisões sobre
alocações de recursos e avaliação de performance.
Portanto, a Administração concluiu que opera um único segmento operacional, que são as prestações de
serviços de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e
empresarial e, portanto, considera que divulgações adicionais sobre segmentos não são necessárias.

28. Transações não caixa
Conforme requerido pelo pronunciamento técnico NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
(IAS 7), item 43, a seguir estão apresentadas as transações de investimento e financiamento que não
envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram excluídas da demonstração dos
fluxos de caixa.

Transações de investimento
Adição de contrato de arrendamento
Aquisição CALC

Transações de investimento
Adição de contrato de arrendamento
Aquisição CALC

30/04/2021

Controladora
30/04/2020

3.075
75.612

623
-

30/04/2021

Consolidado
30/04/2020

3.373
75.612

623
-
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29. Seguros
Em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Grupo possui cobertura de seguros para o imóvel
arrendado, cujo valor total do prêmio do seguro contratado foi de R$ 10.000.
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação quanto à necessidade de contratação, bem
como da adequação das coberturas de seguros e suas premissas.
*

*

*
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de
2009, os abaixo assinados, diretores da TC Traders Club S.A., sociedade por ações
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto
Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
26.345.998/0001-50, (“Companhia”), declaram que:

(i)

Revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações contábeis
intermediárias relativas ao período findo em 30 de abril de 2021.

São Paulo, 14 de maio de 2021.

Diretores:

___________________________
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
Diretor Presidente

___________________________
Israel Calebe Massa
Diretor Financeiro
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Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores
Independentes

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de
2009, os abaixo assinados, diretores da TC Traders Club S.A., sociedade por ações
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto
Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
26.345.998/0001-50, (“Companhia”), declaram que:

(i)

Revisaram, discutiram e concordaram com as conclusões expressas no
relatório de revisão especial dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis intermediárias relativas ao período findo em 30 de
abril de 2021.

São Paulo, 14 de maio de 2021.

Diretores:

___________________________
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
Diretor Presidente

___________________________
Israel Calebe Massa
Diretor Financeiro

280

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
REVISADAS, DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE TRÊS MESES FINDOS EM 31
DE MARÇO DE 2021
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(anteriormente denominada TC Traders Club Ltda.)
Relatório de revisão do auditor independente sobre as informações contábeis
trimestrais (ITR)
Em 31 de março de 2021
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Destaques do 1T21
A
receita
líquida
da
Companhia atingiu R$ 14,5
milhões no primeiro trimestre
de
2021.
O
montante
representa um crescimento de
342% na comparação com o
mesmo período do ano
anterior.

R$ 14,5

+ 342%

R$ 3,3

No 1T21 o lucro líquido
ajustado atingiu R$ 1,6
milhão no primeiro trimestre
de 2021, 68% superior ao
primeiro trimestre de 2020.

A

EBITDA

Ajustado

+ 68%
R$ 1,6
R$ 1,0

da

+ 121%

Companhia atingiu R$ 3,0
milhões no primeiro trimestre
de
2021.
O
montante
representa um crescimento de
121% na comparação anual.

R$ 3,0

R$ 1,4
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O TC nasceu com o propósito de democratizar o acesso à informação e inteligência de mercado, proporcionando
aos investidores pessoa física o mesmo nível de acesso que possuem os grandes investidores institucionais. Somos
a maior comunidade de investidores da América Latina, com cerca de 300 mil membros.
Nossa plataforma oferece conteúdo orgânico gerado tanto pelo networking entre milhares de investidores no “Trade
Ideas” e nos canais de debate, quanto pelo “Mover”, nosso serviço de inteligência de mercado em tempo real. Nossa
ênfase na educação financeira é justificada pela missão de revolucionar o mercado financeiro no Brasil. Nós
acreditamos que um país só pode ser efetivamente desenvolvido se tiver um mercado de capitais que acompanhe
seu desenvolvimento, porque é no mercado de capitais que as empresas financiarão seus investimentos de longo
prazo, que poderão gerar emprego e renda.
Para chegar lá, precisamos trazer os investidores pessoa física, mais acostumados a fazer investimentos
conservadores, para a bolsa. Mas não é apenas trazer para financiar as empresas. É trazer as pessoas para a nossa
bolsa, de modo que eles permaneçam investindo consistentemente durante toda a sua vida. Esse nível de
consistência só poderá ser alcançado com educação financeira moderna e de qualidade, como temos meta de
entregar. Para isso, temos a oferta de mais de 135 horas de cursos no “TC School” feito por profissionais
reconhecidos na indústria, focado em quem investe ou deseja começar a investir o seu próprio dinheiro de forma
independente
Desde 2016, ano que data a fundação do TC, evoluímos de maneira exponencial. O TC iniciou o ano de 2020 com
apenas 27 funcionários, fechando o período com 179 colaboradores. Em 31 de março de 2021, atingimos 305
colaboradores. Entre 2018 e 2020, nossa receita bruta apresentou um CAGR (Compound Annual Growth Rate), ou
seja, crescimento anual composto, de aproximadamente 235%, saindo de um faturamento bruto de R$ 1,1 milhão
em 2018 para aproximadamente R$ 42,9 milhões ao final de 2020.
É só o começo. O grande objetivo da Companhia é fornecer uma experiência “one-stop-shop” aos nossos usuários,
com um ecossistema completo e vibrante sem paralelos no nosso mercado. Iniciamos 2021 com a estreia da TC
Rádio, a primeira web rádio do Brasil focada integralmente no mercado financeiro. Nas primeiras semanas de
lançamento, contamos com a participação de personalidades importantes da cena política e econômica do País,
como os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Concluímos em abril a aquisição
da Sencon, empresa líder no setor de desenvolvimento e comercialização de software de cálculo de imposto de
renda para investidores, cujo cálculo é uma das barreiras de entrada para o investidor pessoa física dada a sua
complexidade. Portanto, a aquisição representou a incorporação de mais uma ferramenta essencial para
simplificação da vida do investidor.
Seguimos confiantes na estratégia de crescimento do TC, focados em proporcionar aos nossos clientes a melhor e
mais completa experiência de uso na nossa plataforma. Com o rápido avanço na missão de democratizar o acesso
à informação no mercado financeiro, partimos para uma nova etapa na vida da nossa empresa que é de entregar
aprendizado acessível e de extrema qualidade para mudar a história do nosso país hoje tão mal colocado em ranking
global de educação financeira.
Portanto, não estamos falando mais de 3,5 milhões investidores que investem em renda variável, mas sim de 86
milhões de pessoas que possuem uma conta no banco e que podem e deveriam investir em educação financeira.
Agradecemos a confiança de todos nesta jornada incrível que construímos no TC, em especial ao nosso time tão
espetacular que sem dúvida foi o responsável por nos colocar neste patamar.

Pedro Albuquerque
CEO
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PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS:
R$ (mil)
RECEITA LÍQUIDA

1T21

1T20

%

14.457

3.270

342,1%

(-) CSV

3.685

808

356,1%

LUCRO BRUTO

10.772

2.462

337,5%

MG BRUTA (%)

74,5%

75,3%

n.a.

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

1.620

964

68,1%

MG LÍQUIDA (%)

11,2%

29,5%

n.a.

EBITDA AJUSTADO

3.007

1.355

112,8%

MG EBITDA (%)

20,8%

41,4%

n.a.

RECEITA LÍQUIDA
As receitas líquidas da Companhia totalizaram R$14,5 milhões no 1T21, com crescimento de 342,1% comparado
ao 1T20. Os principais vetores de crescimento que impactaram a receita foram o lançamento de novos produtos
que contribuíram para o aumento na base de clientes e a grande escalabilidade dos produtos já lançados.

R$ (mil)
RECEITA BRUTA

1T21

1T20

%

16.466

3.498

370,6%

(-) DEDUÇÕES

2.009

228

776,0%

RECEITA LÍQUIDA

14.457

3.270

342,2%

LUCRO BRUTO
O lucro bruto da Companhia totalizou R$10,8 milhões no 1T21, representando um crescimento de 337,5% quando
comparado com o mesmo período do ano anterior.
A Companhia focou seus investimentos ao longo dos últimos 12 meses na montagem do time para sustentar o seu
crescimento. À par deste fato, a Companhia pôde manter a sua margem bruta em níveis saudáveis para a operação
ao redor de 75%, ajudada principalmente pela forte característica de escalabilidade do seu negócio.

R$ (mil)
RECEITA LÍQUIDA

1T21

1T20

%

14.457

3.270

342,1%

(-) CSV

3.685

808

356,1%

LUCRO BRUTO

10.772

2.462

337,5%

MG BRUTA (%)

74,5%

75,3%

n.a.

6

288

LUCRO LÍQUIDO
O lucro líquido da Companhia totalizou R$ 1,2 milhão no 1T21, 21% superior ao montante apurado no mesmo
período do ano anterior, com margens de 8,1% e 29,5% respectivamente. A expansão dos times de produto, suporte
e comercial já citados anteriormente geraram, consequentemente, a redução da margem líquida observada no curto
prazo.
Expurgando os efeitos não recorrentes direcionados à assessoria jurídica (em função do processo de aquisição da
Sencon) e gastos com due dilligence contábil no montante total de R$ 454 mil, atingimos um lucro líquido ajustado
de R$ 1,6 milhão, com margem líquida ajustada de 11,2%. O resultado ajustado é 68,1% superior ao que foi
observado no mesmo período do ano anterior.

1T21

1T20

%

RECEITA LÍQUIDA

14.457

3.270

342,1%

LUCRO LÍQUIDO

1.166

964

21,0%

MG LÍQUIDA (%)

8,1%

29,5%

n.a.

454

-

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

1.620

964

68,1%

MG LÍQUIDA AJUSTADA (%)

11,2%

29,5%

n.a.

R$ (mil)

(-/+) ITENS NÃO RECORRENTES

EBITDA
O EBITDA da Companhia totalizou R$ 2,6 milhões no 1T21, representando um crescimento de 88,4% na
comparação com o 1T de 2020. A margem EBITDA da Companhia apresentou redução comparada com o mesmo
trimestre do ano anterior, sendo que a principal explicação para esse efeito é o investimento realizado em times de
suporte à operação e aceleração do lançamento e evolução dos produtos, que ocorreu ao longo de 2020. Em
decorrência de tais fatos no 1T21 a Companhia atingiu uma margem EBITDA de 17,7%, ante 41,4% no 1T20.
Expurgando os efeitos não recorrentes explicados acima, o EBITDA ajustado do período atingiu R$ 3,0 milhões,
com margem ajustada de 20,8%. O resultado é 121,9% superior ao observado no mesmo período do ano anterior.

R$ (mil)

1T21

LUCRO LÍQUIDO

1T20

%

1.166

964

21,0%

(+/-) IR/CSL

672

375

49,6%

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

153

(1)

-15400,0%

(+/-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

562

17

3135,3%

EBITDA

2.553

1.355

88,4%

MG EBITDA (%)

17,7%

41,4%

n.a.

454

-

(-/+) ITENS NÃO RECORRENTES
EBITDA AJUSTADO

3.007

1.355

121,9%

MG EBITDA AJUSTADA (%)

20,8%

41,4%

n.a.
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EVENTOS SUBSEQUENTES

Aquisição de Empresa
Conforme “Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, firmado em 1º de abril
de 2021, entre TC Traders Club S/A e os quotistas da CALC Sistemas de Gestão Ltda (Software – Sencon), no qual
a Companhia adquiriu 100% das quotas do capital social da CALC Sistemas de Gestão Ltda (Software – Sencon),
que se tornará subsidiária integral da Companhia.
Preço de Aquisição: Em contrapartida à transferência de 100% das quotas da referida Empresa, a Companhia
pagará aos vendedores uma parte em dinheiro de R$42.000 (quarenta e dois milhões reais), sujeito ao ajuste de
preço, nos termos contratuais, e emitiu, em 1º de abril de 2021, em favor dos vendedores, 8.333.320 (oito milhões,
trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações ordinárias da Companhia, representativos de aproximadamente
3,9% do seu capital social.
Forma de pagamento da parte em dinheiro:
 R$2.000 (dois milhões de reais), realizada durante o 1º trimestre de 2021, à título de parcela sinal.
 R$18.000 (dezoito milhões de reais), a serem liquidados durante o 2º trimestre de 2021; e
 R$22.000 (vinte e dois milhões), devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a 1º parcela paga após 30 (trinta) dias contados a partir da data
do pagamento da parcela à vista do fechamento.
Aumento de Capital
Em 31 de março de 2021, com base em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi deliberado o aumento de capital
no montante de R$ R$ 241.678,26 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis
centavos), mediante a emissão de 3.811.960 (três milhões, oitocentas e onze mil, novecentas e sessenta) novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 0,0634 cada, fixado de acordo
com o Artigo 170, § 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. Referido aumento de capital foi efetivado entre
os dias 1 e 7 de abril de 2021, passando o capital social da Empresa para R$ 5.241.678,26 (cinco milhões, duzentos
e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).
Cancelamento do Plano de remuneração baseado em quotas
Em 01 de abril de 2021, a Companhia reavaliou o plano de remuneração baseado em quotas aprovado em 04 de
fevereiro de 2021 e visando o reconhecimento dos serviços prestados por seus colaboradores chave, optou por
antecipar a concessão do benefício a estes profissionais. Dessa forma, a Companhia cancelou todos os
instrumentos particulares de outorga de quotas abrangidos pelo plano de remuneração baseado em quotas na
presente data.

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES

A política da Empresa na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa com os auditores
independentes se fundamenta nos princípios que preservam sua independência. Esses princípios consistem nos
padrões internacionalmente aceitos, em que: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor não
deve exercer função de gerência no seu cliente; e (c) o auditor não deve gerar conflitos de interesses com seus
clientes.
Durante o período findo em 31 de março de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Grant Thornton
Auditores Independentes não foi contratada para a execução de serviços não relacionados à auditoria externa.
*

*

*
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São Paulo, 14 de abril de 2021 - A TC Traders Club S.A (“Traders Club” ou “Companhia”) divulga os seus resultados
do período findo em 31 de março de 2021. Os saldos ora apresentados são comparados com o período findo em
31 de março de 2020, exceto se indicado de outra forma. As informações financeiras foram elaboradas de acordo
com a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS)
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Administradores e Acionistas da
TC Traders Club S.A. (anteriormente denominada TC Traders Club Ltda.)
São Paulo – SP

Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da TC Traders Club S.A.
(“Companhia” anteriormente denominada TC Traders Club Ltda.) contidas no Formulário de Informações
Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2021, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de março de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo
naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma
internacional IAS 34 “Interim Financial Reporting”, emitida pelo International Accounting Standards Board
(Iasb), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais
(ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas com base em nossa revisão.

Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 “Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade” e ISRE 2410 “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent
Auditor of the Entity”, respectivamente). A revisão de informações intermediárias consiste na realização
de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na
aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão.
O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo
com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria.
Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

© 2021 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados  TC Traders
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais
acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e
a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado (DVA)
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (“DVA”),
individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 março de 2021, elaboradas
sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar
para fins da IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em
conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas
com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 – Demonstração do Valor
Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 14 de abril de 2021

Régis Eduardo Baptista dos Santos
CT CRC 1SP-255.954/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1

© 2021 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados  TC Traders
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TC Traders Club Ltda
Balanços patrimoniais em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

ATIVO
Controladora
Notas

31/03/2021

Consolidado
31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

7

1.574

6.161

1.588

6.180

Contas a receber

8

4.625

4.196

4.625

4.196

Adiantamentos

9

2.726

82

2.726

87

Impostos a recuperar

-

324

27

324

27

Outros créditos

10

849

163

849

163

Partes relacionadas

18

Total do ativo circulante

479

170

307

10.577

10.799

10.419

10.653

-

1.150
3
9.377

1.150
7
5.471

1.150
9.519

1.150
5.624

Ativo não circulante
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado

10
11
12

Intangível

13

3.461

2.587

3.461

2.587

Total do ativo não circulante

13.991

9.215

14.130

9.361

Total Ativo

24.568

20.014

24.549

20.014

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club Ltda
Balanços patrimoniais em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

PASSIVO
Consolidado

Controladora
Notas

31/03/2021

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

Passivo circulante
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias

14

671

43

671

43

1.516

2.071

1.516

2.071

Passivo de contrato

16

1.902

1.948

1.902

1.948

Arrendamento

17

1.825

1.010

1.825

1.010

Outras contas a pagar

-

858

337

858

337

6.772

5.409

6.772

5.409

2.041

4.047

2.041

-

-

-

4.066

2.041

4.047

2.041

Capital social

5.000

5.000

5.000

5.000

Reserva de lucros

7.564

7.564

7.564

7.564

-

1.166

-

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Arrendamento

17

4.047

Provisão para perdas em investimentos

11

19

Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido

20

Lucros acumulados

1.166

Total do patrimônio líquido

13.730

12.564

13.730

12.564

Total do passivo e patrimônio líquido

24.568

20.014

24.549

20.014

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club Ltda
Demonstrações do resultado para o período de 3 meses findos em
31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Controladora
Notas

01/01/2021 a
31/03/2021

Receita líquida

21

14.457

Custo do serviço prestado

22

(3.685)

Lucro bruto

Consolidado

01/01/2020 a
31/03/2020

10.772

01/01/2021 a
31/03/2021

3.270
(808)
2.462

01/01/2020 a
31/03/2020

14.457
(3.685)
10.772

3.270
(808)
2.462

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas / marketing

22

(2.402)

(271)

(2.402)

(271)

Gerais e administrativas

22

(6.303)

(853)

(6.379)

(853)

Equivalência patrimonial

11

(77)

Lucro operacional antes do resultado financeiro

-

-

-

(8.782)

(1.124)

(8.781)

(1.124)

1.990

1.338

1.991

1.338

Receita financeira

23

40

5

40

5

Despesa financeira

23

(192)

(4)

(193)

(4)

(152)

1

(153)

1

Resultado financeiro líquido

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social corrente

1.838

15

(672)

Lucro do período

1.166

1.339

(375)

964

1.838

(672)

1.166

1.339

(375)

964

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club Ltda
Demonstrações dos resultado abrangente para o período de três meses
findos em 31 de março de 2021 e 2020 - Controladora e Consolidado
(Em milhares de reais)

01/01/2021 a
31/03/2021

Lucro do período

1.166

Outros resultados abrangentes

-

Resultado abrangente do período

1.166

01/01/2020 a
31/03/2020

964

-

964

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas

297

15

298
-

5.000

-

7.564

-

7.564

-

-

-

Reserva de lucros

1.166

1.166

-

(386)

964

(1.350)

Lucros (Prejuízos)
acumulados

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.

Saldo em 31 de março de 2021

Lucro do período

5.000

Saldo em 31 de dezembro de 2020

1.005

-

1.005

Capital social

Saldo em 31 de março de 2020

Lucro do período

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido para o período de três meses
findos em 31 de março de 2021 e 2020 - Controladora e Consolidado

TC Traders Club Ltda

619

964

(345)

0

13.730

1.166

12.564

Total

16

TC Traders Club Ltda
Demonstrações do fluxo de caixa para os exercícios findos
findos em 31 de março de 2021 e 2020 - Controladora e Consolidado
(Em milhares de reais)

Controladora
31/03/2021

Consolidado
31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Das atividades operacionais
Resultado do período

1.166

964

1.166

17

562

964

Ajustes por:
Depreciações e amortizações

551

Resultado de equivalência patrimonial
Despesa de Juros

77

-

106

-

1.900

981

17

-

-

106

-

1.834

981

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber
Adiantamentos

(429)

142

(429)

142

(2.644)

(194)

(2.639)

(194)

Impostos a recuperar

(297)

0

(297)

-

Outros

(686)

0

(686)

-

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações sociais e trabalhistas

628

Obrigações tributárias

2

(555)

375

Passivo de contrato

(46)

(475)

Outras contas a pagar

521

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais

(1.608)

628

375

(46)

(475)

(3)
828

2

(555)

521
(1.669)

(3)
828

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento

(54)

Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

-

-

(1.398)

(272)

(898)
(2.350)

-

(1.398)

(272)

(246)

(898)

(246)

(518)

(2.296)

(518)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos

(320)

Partes relacionadas - ativo

(309)

(1)

(307)

(1)

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

(629)

(1)

(627)

(1)

Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

-

(320)

-

(4.587)

309

(4.592)

309

No início do exercício

6.161

336

6.180

336

No final do exercício

1.574

645

1.588

645

(4.587)

309

(4.592)

309

Caixa e equivalentes de caixa

Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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TC Traders Club Ltda
Demonstrações do valor adicionado para os exercícios findos
findos em 31 de março de 2021 e 2020 - Controladora e Consolidado
(Em milhares de reais)

Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

16.466

3.499

16.466

3.499

16.466

3.499

16.466

3.499

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

(3.662)

(807)

(3.662)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(6.472)

(969)

(6.536)

Valor adicionado bruto

6.332

Depreciação e amortização

(551)

Valor adicionado líquido produzido pela Empresa

5.781

1.723

(17)
1.706

6.268

(562)
5.706

(807)
(969)
1.723

(17)
1.706

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

40

Resultado de equivalência patrimonial

(77)

5

40

5

-

-

-

Valor adicionado total a distribuir

5.744

1.711

5.746

1.711

Distribuição do valor adicionado

5.744

1.711

5.746

1.711

Remuneração direta

790

32

790

32

Benefícios

664

74

664

Pessoal e encargos

F.G.T.S.

25

-

25

74
-

1.479

106

1.479

106

2.355

511

2.356

511

548

106

548

106

2.903

617

2.904

617

192

4

193

4

4

20

4

20

196

24

197

24

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos do período

1.166

964

1.166

964

1.166

964

1.166

964

5.744

1.711

5.746

1.711

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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Notas explicativas da
Administração às informações
contábeis intermediárias
individuais e consolidadas para o
período de três meses findo em
31 de março de 2021
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando
indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A TC Traders Club S/A (“TC”, “Companhia” ou “Grupo”), foi constituída em 15 de setembro de 2016,
sediada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 748 – 7º andar, São Paulo - SP. A TC tem em seu
objeto social as seguintes atividades: i) treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco
na área financeira e empresarial; ii) operação de páginas e portais da internet que atualizam
periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial
e do sistema político brasileiro; iii) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na
internet; iv) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferencias e
exposições comerciais e ou profissionais, seja pela internet ou evento físico; v) desenvolvimento de
programas de computador sob encomenda; vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis e não – customizáveis; vii) consultoria em tecnologia da informação; e viii)
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Em 05 de fevereiro de 2021, os sócios da Companhia aprovaram na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do
Código Civil, a transformação do tipo jurídico de sociedade empresária limitada para sociedade anônima.
Empresas controladas
Tradersnews Informações e Educação Ltda: A empresa foi constituída em junho de 2018, com
objetivo de realizar treinamentos e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira
e empresarial. Atualmente a controlada encontra-se em fase pré-operacional.
TC Matrix Ltda: A empresa foi constituída em setembro de 2020, com objetivo de desenvolver e licenciar
programas de computador customizáveis e não customizáveis.
TC Radio Ltda.: A empresa foi constituída em dezembro de 2020, com objetivo de prestar serviços de
Web Rádio. As atividades da controlada se iniciaram no 1º trimestre de 2021.
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As controladas acima citadas, que se encontravam em operação ou fase pré-operacional até 31 de
março de 2021, compõem as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da
Companhia. A participação em cada controlada está sendo apresentada na tabela a seguir:
31/03/2021

31/12/2020

Tradersnews Informações e Educação Ltda.

99,99%

99,99%

TC Matrix Ltda.

99,99%

99,99%

TC Radio Ltda.

99,99%

99,99%

Covid-19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos
limitados de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus
(Covid-19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de
março de 2020, a OMS declarou alerta global de pandemia do novo Coronavírus, afetando a rotina da
população e da atividade econômica global.
Diante deste cenário, o Grupo analisou os impactos advindos da pandemia de Covid-19 e vem adotando
medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autoridades de
saúde no que se refere à segurança de seus colaboradores e continuidade normal de suas operações.
Apesar da intensidade da crise deflagrada pela Covid-19 na saúde pública e economia mundial, a
mudança de hábito da população, decorrente principalmente da necessidade de isolamento social,
mudanças no modelo de trabalho (ampla utilização do home office) e redução das atividades de lazer,
levaram a população brasileira à uma nova realidade, na qual a tecnologia se tornou uma grande aliada
das Companhias e famílias. Adiciona-se a esse cenário, a política monetária brasileira que imputou uma
mudança importante no mercado, quando determinou a taxa Selic em 2% ao ano (atualmente em 2,75%
ao ano), fato que levou grande parte da população brasileira à procurar alternativas de investimentos.
Neste cenário, apesar de todas as dificuldades e impactos na economia resultantes daCovid-19, a TC
vivenciou um forte crescimento dos seus números de usuários refletindo o aumento em suas receitas.
Com base no exposto anteriormente, o Grupo entende que os impactos em suas informações contábeis
e desempenho operacional e financeiro não foram afetados durante o exercício de 2020, bem como no
período findo em 31 de março de 2021,como consequência da pandemia de Covid-19. As reservas de
caixa, o baixo endividamento e o crescimento observado na receita líquida em 2020 e período findo em
31 de março de 2021, quando comparados com 2019, reforçam a capacidade de a Companhia manter os
investimentos necessários à continuidade de suas operações.

2. Base de preparação e declaração de conformidade
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), as quais incluem as disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB.
As informações trimestrais aqui contidas foram preparadas de acordo com a NBC TG 21 (R3) –
Demonstrações Intermediárias (IAS 34)
A emissão das informações trimestrais individuais e consolidadas foi autorizada pela Administração da
Companhia em 14 de abril de 2021.
Todas as informações relevantes próprias das informações contábeis intermediárias, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
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3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

4. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, a Administração
utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e suas
controladas e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
(a) Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas informações contábeis intermediárias estão descritos a
seguir:


Nota explicativa nº 22 - reconhecimento de receita: se a receita de venda de assinaturas e
venda de treinamentos é reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico no
tempo;



Nota explicativa nº 14 - reconhecimento do ativo intangível (CPC 4 (R1)): Diante do constante
desenvolvimento e aprimoramento do software (plataforma) utilizado pelo Grupo, apenas os
gastos integralmente identificados e controlados para desenvolvimento e evolução da
plataforma são ativados, em decorrência de sua geração de benefícios futuros.



Nota explicativa nº 18 - Prazo do arrendamento: o Grupo determina o prazo do arrendamento
como o prazo contratual não cancelável, juntamente com os períodos incluídos em eventual
opção de renovação na medida em que essa renovação seja avaliada como razoavelmente
certa e com períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato na medida em que
também seja avaliada como razoavelmente certa.

(b) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de março de 2021,
que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e
passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:


Nota explicativa nº 3.g - principais premissas em relação ao prazo de amortização do
desenvolvimento de softwares;



Nota explicativa nº 20 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e

(c) Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo para ativos
e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:


Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.



Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).



Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
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O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das
informações contábeis intermediárias em que ocorreram as mudanças.

5. Base de mensuração
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais, que são mensurados a cada data de reporte e
reconhecidos nos balanços patrimoniais:


os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são
mensurados pelo valor justo;

6. Políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação ao contrário.
(a) Base de consolidação
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas
são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo
obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações contábeis individuais da controladora, as informações contábeis de
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intra-grupo, são eliminados. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma
maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja
evidência de perda por redução ao valor recuperável.
(b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para o real pelas taxas de câmbio nas datas
das transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do
balanço são reconvertidos para o real à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para
o real à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que
são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa
de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da
conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
(c) Receita de contrato com cliente
A receita de contratos com clientes é reconhecida, baseada no modelo de cinco passos: (1)
identificação dos contratos com os clientes; (2) identificação das obrigações de desempenho
previstas nos contratos; (3) determinação do preço da transação; (4) alocação do preço da
transação à obrigação de performance previstas nos contratos e (5) reconhecimento da receita
quando a obrigação de performance é atendida.
Não há componente de financiamento significativo nos contratos celebrados com clientes (nem
declarada de forma expressa no contrato nem de forma implícita pelos termos de pagamento
pactuados pelas partes). Também não há componente de contraprestação a pagar ao cliente
nos contratos celebrados pelo Grupo. A contraprestação prometida ao cliente está declarada
expressamente em contrato ou acordo realizado, e há não previsão de variabilidade sobre as
transações de receitas.
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Identificação do contrato com o cliente
Os acordos celebrados (termos e condições) entre o Grupo e os usuários contém substância
comercial, uma vez que são aprovados pelas partes e os direitos de cada parte, bem como as
condições de pagamento são claramente identificadas.
(d) Benefícios a empregados
(i)

Benefícios de curto prazo a colaboradores
Obrigações de benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas como despesas
de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo
empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

(ii) Benefícios de término de vínculo empregatício
Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como uma despesa
quando o Grupo não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quando o Grupo
reconhece os custos de uma reestruturação. Caso pagamentos sejam liquidados depois de
12 meses da data do balanço, então eles são descontados aos seus valores presentes.
(e) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras do Grupo compreendem:




receita de juros;
despesa de juros;
taxas de intermediações com operadoras de cartão.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em
caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:



valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor
contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo
amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa
de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de
recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de
recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto.
(f)

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício de 2020 foi apurado através do regime
de lucro presumido. Para o período findo em 31 de março de 2021, o imposto de renda e
contribuição social foi calculado pelo regime do lucro real, através da aplicação das alíquotas de
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada
a 30% do lucro real do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
O Grupo determinou que os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição
social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e,
portanto, foram contabilizados de acordo com o NBC TG 25 (R1) Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37).
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(i)

Imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é
reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos
decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

(g) Imobilizado
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que
inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios
econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada
dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

Máquinas e Equipamentos de informática

5 anos

Móveis e utensílios

10 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

3 anos

Direito de uso

3 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.
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(h) Ativos intangíveis
(i)

Reconhecimento e mensuração
Pesquisa e desenvolvimento (software)
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de
desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo
for tecnicamente e comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros forem
prováveis, e se o Grupo tiver a intenção e recursos suficientes para concluir o
desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os demais gastos com desenvolvimento são
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o reconhecimento inicial, os gastos
com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização
acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável.

(ii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os
outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são
reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(iii) Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
itens, líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida
no resultado.
As vidas úteis estimadas dos intangíveis são as seguintes:

(i)

31/03/2021

31/12/2020

5 anos

5 anos

Refere-se à plataforma (software) TC (Aplicativo e Site), desenvolvido internamente
pela Empresa, em processo de desenvolvimento contínuo de novas soluções e
melhoria das existentes.

A plataforma (software) registrada como um ativo intangível, após o reconhecimento inicial
aplicando os requisitos da NBC TG 04 (R3) Ativo Intangível (IAS 38), é amortizada pelo
período esperado de vida útil e benefício econômico de 5 anos, e avaliado por impairment
quando e se houver indicativos para tal.
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data
de balanço e ajustados caso seja apropriado.
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(i)

Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros
são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais
do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um
componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado
ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes
sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da
operação.

(ii) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao
VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial,
a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e
neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do
período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado ao VJR:



é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros
para receber fluxos de caixa contratuais; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir
e não for designado como mensurado ao VJR.



é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja
mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento
inicial, o Grupo designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda
aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma
surgiria.
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Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo
financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é
gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas
incluem:








as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como
foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado
perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a
duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de
fluxos de caixa por meio da venda de ativos;
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo;
os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro
mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são
gerenciados;
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é
baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e
a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam
para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o
reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado
com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
a custo
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas
por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de
dívida a VJORA

Instrumentos
patrimoniais a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de
juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais
e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são
reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em
ORA é reclassificado para o resultado.
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos
são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo
represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento.
Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são
reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do
resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR
são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento
também é reconhecido no resultado.
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(iii) Desreconhecimento
Ativos financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento
aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre
o ativo financeiro.
O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial,
mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos
transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.
Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e
a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou
passivos assumidos) é reconhecida no resultado. O Grupo como parte de sua política de
fluxo de caixa, procede com a antecipação dos recebíveis junto a operadora de meio de
pagamento, da forma que reconhece o passivo antecipado e a despesa financeira auferida
nesta operação, visto que, em essência tais antecipações tem característica de instrumento
de dívida, em decorrência da não satisfação da obrigação de performance e
consequentemente reconhecimento da receita.
(iv) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(j)

Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros não-derivativos
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:



ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
ativos de contrato.
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(ii) Ativos não financeiros
Em cada data de reporte, o Grupo revisa os valores contábeis de seus ativos não
financeiros (exceto ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de
perda ao valor recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é
estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades
Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas
de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes
das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é
alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da
combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor
justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros
estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos
que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos
específicos do ativo ou da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou
UGC exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio
alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros
ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto
aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na
extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido
reconhecida.
(k) Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do
desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como
despesa financeira.
(l)

Arrendamentos
No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é ou contém um arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se
um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, o Grupo utiliza as
definições de arrendamento previstas na NBC TG 06 (R3)/IFRS 16.
Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o
Grupo aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em
seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, o Grupo optou por
não separar os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes
de arrendamento e não arrendamento como um único componente.
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O Grupo reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início
do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende
o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer
pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos
iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo
arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está
localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do
arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de
início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a
propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo
do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o
ativo de direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é
determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é
periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado
para determinadas remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de
empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa incremental sobre
empréstimo como taxa de desconto.
O Grupo determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e
o tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:





pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início;
valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de
valor residual; e
o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de
exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.

O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que
sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se
exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de
arrendamento revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o
valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
O Grupo apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade para
investimento no "ativo imobilizado" e passivos de arrendamento em "arrendamento" no balanço
patrimonial.
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(m) Mensuração do valor justo
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração,
no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual o Grupo tem
acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (nonperformance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações do Grupo requer a mensuração de valores
justos, tanto para ativos e passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, o Grupo mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado
num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as
transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer
informações de precificação de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza técnicas de avaliação que
maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não
observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do
mercado levariam em conta na precificação de uma transação.
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de
venda, o Grupo mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em
preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é
normalmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se
o Grupo determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o
valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou
passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não
observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o instrumento
financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o
valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é
reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o
momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a
transação é encerrada, o que ocorrer primeiro.
(n) Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Novas normas, alterações e interpretações à normas existentes que não são efetivas ainda e
não foram adotadas antecipadamente pelo Grupo (para as quais não se espera impactos
significativos no período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais não estão
sendo efetuadas):








1º de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações
ao CPC 25/IAS 37);
1º de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS
1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41);
1º de janeiro de 2022 - Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC
27/IAS 16);
1º de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual (alterações ao CPC 15/IFRS 3);
1º de janeiro de 2023 - Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações
ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);
1º de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de
Seguro
Disponível para adoção opcional/data efetiva diferida por tempo indeterminado - Venda ou
contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou empreendimento controlado em
conjunto (Alterações na IFRS 10 e na IAS 28)
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7. Caixa e equivalentes de caixa

Bancos
Aplicações financeiras
Total

Controladora

Consolidado

31/03/2021 31/12/2020
1.092
1.895
482
4.266
1.574
6.161

31/03/2021 31/12/2020
1.106
1.914
482
4.266
1.588
6.180

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e títulos
emitidos e compromissados por instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à
variação do Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), e possuem liquidez imediata. O rendimento
médio das aplicações financeiras no exercício de 2020 e período de três meses findos em 31 de março
de 2021 ficaram em torno de 85% do CDI.

8. Contas a receber
Controladora e
Consolidado
31/03/2021 31/12/2020
4.625
4.196
4.625
4.196

Contas a receber
Total

Os saldos a receber de clientes são realizáveis em até 30 dias, para os quais a Companhia avaliou não
haver o risco de inadimplência, por serem preponderantemente recebíveis de cartões de crédito.

9. Adiantamentos

Adiantamento para aquisição de participação societária (i)
Adiantamento para fornecedores nacionais
Outros adiantamentos
Total

(i)

Controladora

Consolidado

31/03/2021 31/12/2020
2.000
526
200
82
2.726
82

31/03/2021 31/12/2020
2.000
526
200
87
2.726
87

Conforme descrito na nota explicativa nº 29, de acordo com o “Primeiro Aditivo ao Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, firmado em 1º de abril de 2021, entre a TC Traders
Club S/A e os quotistas da CALC Sistemas de Gestão Ltda (Software – Sencon), a Companhia
realizou um adiantamento (parcela sinal) no montante de R$2.000 para aquisição de 100% da
participação societária da referida empresa.

10. Outros créditos
Controladora e
Consolidado
31/03/2021 31/12/2020
850
850
300
300
849
163
1.999
1.313

Caixa restrito (i)
Adiantamento de aluguel
Despesas antecipadas
Total
Curto prazo
Longo prazo

(i)

849
1.150

163
1.150

Refere-se à aplicação financeira dada em garantia de contrato de aluguel.
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11. Investimentos
A movimentação dos investimentos da TC em controladas, em fase operacional ou pré-operacional até
31 de março de 2021, encontram-se demonstradas a seguir:
%
Participação

Saldo em

Integralização

Equivalência

Saldo em

31/12/2020

de capital

patrimonial

31/03/2021

TC Radio Ltda¹

99,99%

-

4

(1)

3

TC Matrix Ltda²

99,99%

7

50

(75)

(18)

Tradersnews Ltda²

99,99%

-

-

(1)

(1)

Total

7

54

(77)

(16)

¹ Investimentos

7

3

² Provisão para perdas em investimentos

-

(19)

Sumário das Informações contábeis intermediárias das controladas em 31 de março de 2021:

% Participação
TC Radio Ltda

Ativo
circulante

Ativo não
circulante

Passivo
circulante

Passivo não
circulante

Patrimônio
líquido

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3
(18)

99,99%

Total
TC Matrix Ltda

99,99%

8

144

170

-

Tradersnews Ltda

99,99%

-

-

1

-

(1)

8

144

171

-

(19)

Total

12. Imobilizado
(a) Conciliação do valor contábil
i) Controladora
Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Direito
de uso

3.353
3.035
6.388

Custo
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

569
46
615

1.511
1.263
2.774

667
89
756

Depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2020
Depreciação
Em 31 de março de 2021

(47)
(15)
(62)

(165)
(103)
(268)

(55)
(53)
(108)

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 31 de março de 2021

522
553

1.346
2.506

612
648

Total

6.100
4.433
10.533

(362)
(629)
(356)
(527)
(718) (1.156)

2.991
5.670

5.471
9.377
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ii) Consolidado
Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Direito
de uso

3.353
3.035
6.388

Custo
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

569
46
615

1.667
1.263
2.930

667
89
756

Depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2020
Depreciação
Em 31 de março de 2021

(47)
(15)
(62)

(168)
(114)
(282)

(55)
(53)
(108)

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 31 de março de 2021

522
553

1.499
2.648

612
648

Total

6.256
4.433
10.689

(362)
(632)
(356)
(538)
(718) (1.170)

2.991
5.670

5.624
9.519

13. Intangível
(a) Conciliação do valor contábil
i) Controladora e Consolidado
Softwares

Software em
desenvolvimento

Marcas e
patentes

Total

Custo
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 31 de março de 2021

478
6
484

1.888
892
2.780

250
250

2.616
898
3.514

Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2020
Amortização
Em 31 de março de 2021

(29)
(24)
(53)

-

-

(29)
(24)
(53)

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 31 de março de 2021

449
431

1.888
2.780

250
250

2.587
3.461

14. Obrigações tributárias
Controladora e
Consolidado

ISS a recolher
Pis e Cofins a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
ICMS a recolher
Impostos e contribuições a recolher s/ importação
Impostos retidos a recolher
Total

31/03/2021 31/12/2020
193
140
582
231
482
1.215
176
437
8
35
18
40
30
1.516
2.071

34
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15. Imposto de renda e contribuição social
Abaixo apresentamos a reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social:
Controladora e Consolidado

Apuração pelo Lucro Presumido
Receita Bruta de Vendas
Base (presumida) de IRPJ e CSLL
Base de cálculo do IRPJ e CSLL
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Apuração pelo Lucro Real
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
(+) Adições
(-) Exclusões
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social
Taxa efetiva (I)/(II)

31/03/2021

31/03/2020

-

3.499
32%
(II) 1.120
(274)
(101)

1.838
129
(II) 1.967
(492)
(180)

-

(I) (672)
34%

(I) (375)
33%

16. Passivo de contrato
Controladora e
Consolidado

Adiantamento de clientes (serviços a prestar) (i)
Total

(i)

31/03/2021
1.902
1.902

31/12/2020
1.948
1.948

Os saldos de adiantamentos de clientes (serviços a prestar), referem-se aos contratos de prestação
de serviços firmados até a data-base, com a obrigação de prestação subsequente (período
seguinte) dos serviços, conforme previsto nos termos contratuais, diante do recebimento financeiro
ter ocorrido de forma adiantada ao reconhecimento da receita.

17. Arrendamentos
Controladora e
Consolidado
31/03/2021 31/12/2020
1.825
1.010
4.047
2.041
5.872
3.051

Arrendamentos (Circulante)
Arrendamentos (Não circulante)
Total

O Grupo arrenda imóveis administrativos (“arrendamento de imóveis”). Esses arrendamentos
normalmente duram 3 anos, sem opção de renovação automática do arrendamento após este período.
Os pagamentos de arrendamento são reajustados com base nos acordos contratuais, para refletir os
valores de mercado.
Trata-se do arrendamento da sede administrativa e operacional do Grupo. Anteriormente, esses
arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2).
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As informações sobre arrendamentos para os quais o Grupo é o arrendatário são apresentadas abaixo:
(i)

Ativos de direito de uso
Arrendamento
de imóveis
Saldo em 31/12/2019
Adição – novo arrendamento
Despesa de depreciação do exercício
Baixa
Saldo em 31/12/2020
Adição – novo arrendamento
Despesa de depreciação do período
Saldo em 31/03/2021

3.976
(509)
(476)
2.991
3.035
(356)
5.670

(ii) Valores reconhecidos no resultado
31/03/2021

31/03/2020

106

-

Arrendamentos
Juros sobre arrendamento

O Grupo não possui arrendamentos de curto prazo ou de baixo valor reconhecidos como
despesa.
(iii) Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamento se refere ao montante esperado transferido pelo uso do ativo (direito
de uso), registrado a valor presente. O fluxo financeiro do passivo de arrendamento foi
descontado a taxa média de 11,42% a.a., sendo esta taxa a que melhor reflete o ambiente
econômico do Grupo para a aquisição de um ativo em condições semelhantes. O cronograma de
pagamento dos arrendamentos e conforme segue:
31/03/2021

31/12/2020

Arrendamento de imóveis
(-) Encargos financeiros futuros
Valor presente dos arrendamentos de imóveis

6.849
(977)
5.872

3.524
(473)
3.051

Curto prazo
Longo prazo

1.825
4.047

1.010
2.041

A movimentação do arrendamento é conforme segue:
31/03/2021

31/03/2020

1º de janeiro

3.051

-

Adições – novo arrendamento de imóvel

3.035

623

Baixas
Juros incorridos

-

-

106

-

Pagamento de principal e juros

(320)

-

31 de março

5.872

623

O cronograma de vencimento do passivo de arrendamento de longo prazo é conforme segue:
31/03/2021

31/12/2020

2022

1.684

1.120

2023

2.146

921

2024
31 de março

217

-

4.047

2.041
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(iv) Potencial direito de PIS e Cofins
O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de
caixa dos arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
31/03/2021
Valor
Valor nominal presente
(320)
30

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)

31/03/2020
Valor
Valor
nominal
presente

(235)
22

-

-

(v) Efeitos inflacionários
Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGP-M
média futura ao ano, para 3 anos, de 5,72% a.a., e representam os seguintes montantes:
Direito de uso

Passivo de arrendamento

Fluxo real
Direito de uso
Depreciação

31/03/2021
5.670
(356)

31/03/2020
623
-

Fluxo real
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

31/03/2021
5.873
(106)

31/03/2020
623
-

Fluxo inflacionado
Direito de uso
Depreciação

31/03/2021
6.180
(388)

31/03/2020
685
-

Fluxo inflacionado
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

31/03/2021
6.466
(117)

31/03/2020
685
-

18. Partes relacionadas
Controladora
31/03/2021 31/12/2020

Ativo
Tradersnews Ltda
TC Matrix Ltda (i)
Adiantamento aos sócios (ii)
Total – Ativo

2
170
307
479

170
170

Consolidado
31/03/2021 31/12/2020

307
307

-

(a) Empréstimos – Mútuos
(i) Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 (contexto operacional), a controlada TC
Matrix Ltda. foi constituída em setembro de 2020, iniciando suas atividades àquela data. Por
se encontrar em fase inicial de operações, sua controladora – TC aportou o caixa necessário
para o início de suas atividades, sem a incidência de juros.
(ii) Adiantamento realizado aos sócios a serem liquidados através de distribuição de lucros.
(b) Operações com o pessoal chave da administração
Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração de pessoal-chave da Administração compreende:

Sócios-Diretores | Benefícios de curto prazo
Total

31/03/2021

31/03/2020

386
386

123
123

37
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19. Provisões para contingências
O Grupo é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das suas
operações.
Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020 o Grupo, com base em informações de seus
assessores jurídicos e análise das demandas judiciais, não possuía demandas judiciais com expectativa
de perda provável, por isto nenhuma provisão foi constituída nos referidos exercícios.
Existem processos avaliados pelos assessores jurídicos do Grupo e classificados com risco de perda
possível, no montante de R$ 15, para o período findo em 31 de março de 2021 e exercício findo em 31
de dezembro de 2020, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas
contábeis adotadas no Brasil não requererem sua contabilização.

20. Patrimônio líquido
(a) Capital social
Em 1º de janeiro de 2018, o capital social era de R$100 (cem mil reais), representado por
100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R$1,00 (um real) cada, dos quais R$45 (quarenta
e cinco mil reais) estavam totalmente integralizados pelos sócios, em moeda corrente.
Durante o exercício social de 2018, houve aprovação do aumento de capital social da
Companhia para R$5.000 (cinco milhões de reais), dos quais R$960 (novecentos e sessenta mil
reais) foram integralizados naquele exercício, em moeda corrente, passando o capital social
integralizado a ser de R$1.005 (um milhão e cinco mil reais), em 31 de dezembro de 2018,
representado por 1.005.000 (um milhão e cinco mil) quotas, de valor nominal de R$1,00 (um
real) cada. O restante de R$3.995 (três milhões, novecentos e noventa e cinco reais) estava a
integralizar ao término daquele exercício de 2018.
Durante o exercício de 2020, houve a integralização de capital social no montante de R$3.995
(três milhões, novecentos e noventa e cinco reais), cujo aumento resultou em um saldo de
R$5.000 (cinco milhões de reais) de capital social integralizado em 31 de dezembro de 2020,
representado por 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real)
cada uma.
Durante o 1º trimestre de 2021, através da 8º Alteração do Contrato Social, os sócios aprovaram
a transformação da TC Traders Club Ltda (sociedade empresária limitada) para TC Traders Club
S/A (sociedade anônima). Em razão da transformação, os sócios aprovaram a conversão da
totalidade das 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscritas e integralizadas, em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.
Em 31 de março de 2021, através de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi aprovado o
desdobramento das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da
Companhia, na razão de 1 (uma) para 40 (quarenta) ações, sem alteração da cifra do capital
social, passando o capital social a ser representado por 200.000.000 (duzentas milhões) de
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os seus acionistas na
seguinte proporção:

Israel Calebe Massa
Pedro Bernardo de Albuquerque
Omar Ajame Zanatto Miranda
Startups BR Holding
Guillermo Andres Parra Bernal
Javier Alejandro Ramacciotti
Pedro Medeiros Machado
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão
Pedro Mariano da Rocha Santos
Ações em tesouraria
Total de participação por ações

31/03/2021

31/12/2020

8,32468%
37,46108%
9,24964%
37,46108%
4,92000%
1,48350%
0,11666%
0,04688%
0,00002%
0,93646%
100,0%

8,4%
37,8%
9,4%
37,8%
5,0%
1,5%
0,1%
100,0%
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(b) Reserva Legal
A Reserva legal é constituída ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido da
Companhia, limitados a 20% do capital social, conforme definido em seu estatuto e na
legislação vigente.
No período findo em 31 de março de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não
houve valores reconhecidos para reserva legal.
(c) Reservas de lucros
A reserva de lucros totaliza R$7.564 em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020. Tal
reserva está aguardando reunião de sócios-quotistas que deliberará sobre aplicação dessa
reserva no aumento do capital social ou na distribuição de lucros.
(d) Distribuição de resultados
A destinação e distribuição de lucros será aprovada pelos acionistas da Companhia, em
Assembleia Geral. O Estatuto da Companhia prevê o pagamento de dividendos mínimos
obrigatórios no percentual de 5% do lucro do exercício.
No período findo em 31 de março de 2021, não houve distribuição intermediária de dividendos.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foi aprovado uma distribuição de lucros no
montante de R$ 4.241, dos quais R$ 2.850 foram utilizados para aumento de capital social no
exercício de 2020.

21. Receita
O Grupo gera receitas através das vendas de assinaturas e treinamentos para desenvolvimento
profissional e gerencial com foco na área financeira e Empresarial, realizados através da plataforma
(Web e App) da TC para clientes B2B e B2C.
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na
demonstração de resultado dos períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020:
Controladora e
Consolidado
31/03/2021
1.152
15.314
(2.009)
14.457

Receita com serviços – B2B
Receita com serviços – B2C
Impostos sobre as receitas
Total

31/03/2020
266
3.232
(228)
3.270

Obrigações de desempenho e Políticas de reconhecimento de receita
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o serviço ao cliente.
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A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de
desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de pagamento significativas e as políticas
de reconhecimento de receita relacionadas.
Tipo de
serviço
Assinaturas

Cursos e
Treinamentos

Natureza e a época do cumprimento das
obrigações de desempenho, incluindo
condições de pagamento significativas
As faturas para a venda de assinaturas são
emitidas mensalmente e normalmente os clientes
parcelam o pagamento via cartão de crédito em
12 parcelas mensais ou efetuam o pagamento a
vista.

Os clientes obtêm controle dos cursos e
treinamentos quando seu acesso é
disponibilizado na plataforma, podendo o cliente
realizar o treinamento a qualquer momento e por
prazo indeterminado. Os clientes parcelam o
pagamento via cartão de crédito em 12 parcelas
mensais ou efetuam o pagamento a vista.

Política de reconhecimento da receita
A receita é reconhecida ao longo do tempo
pelo método linear desde a data de liberação
do acesso até a data do vencimento da
assinatura. Para os clientes que efetuam o
pagamento a vista, o excedente recebido é
registrado como passivo de contrato no
passivo circulante.
A receita é reconhecida 7 dias após a
liberação do acesso dos clientes aos
treinamentos adquiridos.

Todos os cursos oferecidos dão a possibilidade
para o cliente de solicitar a devolução de seu
pagamento em até 7 dias após a compra caso o
cliente não se adapte à metodologia aplicada nos
treinamentos.

22. Custos e despesas por natureza
Controladora
31/03/2021 31/03/2020
(4.368)
(788)
(2.402)
(271)
(1.538)
(274)
(723)
(168)
(1.629)
(111)
(551)
(17)
(125)
(41)
(1.054)
(262)
(12.390)
(1.932)
(3.685)
(808)
(2.402)
(271)
(6.303)
(853)
(12.390)
(1.932)

Serviços prestados por terceiros
Serviços de marketing
Manutenção do sistema (plataforma)
Despesas de manutenção
Pessoal
Depreciação e amortização
Cursos e treinamentos
Outras
Total
Custo do serviço prestado
Despesas com vendas e marketing
Despesas gerais e administrativas
Total

Consolidado
31/03/2021 31/03/2020
(4.432)
(788)
(2.402)
(271)
(1.538)
(274)
(723)
(168)
(1.629)
(111)
(562)
(17)
(125)
(41)
(1.055)
(262)
(12.466)
(1.932)
(3.685)
(808)
(2.402)
(271)
(6.379)
(853)
(12.466)
(1.932)

Serviços prestados por terceiros
Serviços de marketing
Manutenção do sistema (plataforma)
Despesas de manutenção
Pessoal
Depreciação e amortização
Cursos e treinamentos
Outras
Total
Custo do serviço prestado
Despesas com vendas e marketing
Despesas gerais e administrativas
Total

40

322

23. Resultado financeiro
Controladora
31/03/2021

31/03/2020

21
18
1
40

4
1
5

Despesa financeira
IOF
Despesas bancárias
Juros passivo
Variação cambial
Juros sobre arrendamento
Total da despesa financeira

(31)
(17)
(28)
(10)
(106)
(192)

(1)
(3)
(4)

Resultado financeiro

(152)

1

Receita financeira
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas
Total da receita financeira

Consolidado
31/03/2021

31/03/2020

21
18
1
40

4
1
5

Despesa financeira
IOF
Despesas bancárias
Juros passivo
Variação cambial
Juros sobre arrendamento
Total da despesa financeira

(31)
(18)
(28)
(10)
(106)
(193)

(1)
(3)
(4)

Resultado financeiro

(153)

1

Receita financeira
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas
Total da receita financeira

24. Instrumentos financeiros
Os valores justos estimados de ativos e passivos financeiros do Grupo foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de
realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente,
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes
metodologias de mercado pode gerar alterações nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez,
segurança e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas versus as vigentes no mercado, bem como na avaliação da situação econômico-financeira
das instituições envolvidas. O Grupo não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
O Grupo não possui operações de derivativos ou faz uso deste instrumento de natureza operacional ou
financeira.
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Os valores constantes nas contas patrimoniais, como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados
na forma contratada até 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e correspondem,
aproximadamente, ao seu valor justo. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e
equivalentes de caixa, aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, arrendamento e outras contas
a pagar.

Valor justo

Custo amortizado

Controladora
31/03/2021
Total

1.092
482
1.574

4.625
4.625

1.092
482
4.625
6.199

-

858
5.872
6.730

858
5.872
6.730

Valor justo

Custo amortizado

Consolidado
31/03/2021
Total

1.106
482
1.588

4.625
4.625

1.106
482
4.625
6.213

-

858
5.872
6.730

858
5.872
6.730

Valor justo

Custo amortizado

Controladora
31/12/2020
Total

1.895
4.266
6.161

4.196
4.196

1.895
4.266
4.196
10.357

-

337
3.051
3.388

337
3.051
3.388

Valor justo

Custo amortizado

Consolidado
31/12/2020
Total

1.914
4.266
6.180

4.196
4.196

1.914
4.266
4.196
10.376

-

337
3.051
3.388

337
3.051
3.388

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total
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Os valores de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e apresentados acima se
aproximam dos seus valores justos.
(a) Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores justos
Os valores justos informados não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como
taxas de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua
determinação. Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor
justo:
Hierarquia do valor justo
O Grupo usa a seguinte hierarquia para determinar o valor justo dos instrumentos financeiros:
Nível 1: preços cotados nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos.
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o
valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente.
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor registrado que não
sejam baseados em dados observáveis no mercado.
Instrumentos financeiros

Controladora

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Total

31/03/2021

31/12/2020

1.092
482
1.574

1.895
4.266
6.161
Consolidado

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Total

31/03/2021

31/12/2020

1.106
482
1.588

1.914
4.266
6.180

Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas.
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seu valor de mercado idêntico aos saldos
contábeis. Para as aplicações financeiras, os valores contábeis informados no balanço
patrimonial aproximam-se do valor justo.
(b) Fatores de riscos
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:




Risco de crédito;
Risco de liquidez; e
Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, onde há uma gestão de riscos de
mercado e de crédito por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar a liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controles internos consiste em
acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no
mercado. Não são efetuadas aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer
outros ativos de risco, como também não efetuam operações definidas como derivativos
exóticos. Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes com as políticas e
estratégias definidas pela Administração do Grupo.
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(i)

Risco de crédito
O Grupo está sujeito ao risco da inadimplência dos seus clientes, tanto pelo não pagamento
dos serviços prestados ou produtos disponibilizados, como pelo não cumprimento de
disposições contratuais. Quaisquer eventos que possam impactar negativamente a
capacidade dos clientes de honrar suas obrigações perante ao Grupo poderão resultar em
perdas, bem como afetar o seu resultado operacional.

(ii) Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos
ativos e passivos do Grupo, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as
obrigações financeiras assumidas, nos prazos estabelecidos. O Grupo conta com linhas de
crédito junto a instituições financeiras, bem como possui acesso ao mercado de capitais,
com o objetivo de obter capital de giro para suas atividades operacionais. Dificuldades em
realizar esses descontos, acessar instituições financeiras e o mercado de capitais podem
causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos do Grupo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos e podem limitar ou restringir o nível de atividade nas
operações para seus compromissos e impactar adversamente os resultados financeiros e
operacionais e por consequência, o crescimento do Grupo.
(iii) Risco de mercado
Os negócios do Grupo dependem principalmente de usuários que adquirem as assinaturas
e treinamentos em sua plataforma online. Uma redução na procura pelos produtos
ofertados pelo Grupo poderá afetar os ganhos do Grupo.

25. Segmentos operacionais
A Administração do Grupo, baseia suas decisões de negócios em relatórios financeiros preparados nos
mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas informações contábeis. As informações
contábeis são regularmente revistas pela Administração do Grupo para tomada de decisões sobre
alocações de recursos e avaliação de performance.
Portanto, a Administração concluiu que opera um único segmento operacional, que são as prestações de
serviços de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e
empresarial e, portanto, considera que divulgações adicionais sobre segmentos não são necessárias.

26. Transações não caixa
Conforme requerido pelo pronunciamento técnico NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
(IAS 7), item 43, a seguir estão apresentadas as transações de investimento e financiamento que não
envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram excluídas da demonstração dos
fluxos de caixa.
Controladora e
Consolidado
31/03/2021

31/03/2020

Transações de investimento
Adição de direito de uso

3.035

623

Transações de financiamento
Adição de contrato de arrendamento

3.035

623

27. Seguros
Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Grupo possui cobertura de seguros para o imóvel
arrendado, cujo valor total do prêmio do seguro contratado foi de R$ 10.000.
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação quanto à necessidade de contratação, bem
como da adequação das coberturas de seguros e suas premissas.
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28. Eventos subsequentes
Aquisição de Empresa
Conforme “Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, firmado em
1º de abril de 2021, entre TC Traders Club S/A e os quotistas da CALC Sistemas de Gestão Ltda
(Software – Sencon), no qual a Companhia adquiriu 100% das quotas do capital social da CALC
Sistemas de Gestão Ltda (Software – Sencon), que se tornará subsidiária integral da Companhia.
Preço de Aquisição: Em contrapartida à transferência de 100% das quotas da referida Empresa, a
Companhia pagará aos vendedores uma parte em dinheiro de R$42.000 (quarenta e dois milhões reais),
sujeito ao ajuste de preço, nos termos contratuais, e emitiu, em 1º de abril de 2021, em favor dos
vendedores, 8.333.320 (oito milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações ordinárias da
Companhia, representativos de aproximadamente 3,9% do seu capital social.
Forma de pagamento da parte em dinheiro:




R$2.000 (dois milhões de reais), realizada durante o 1º trimestre de 2021, à título de parcela sinal.
R$18.000 (dezoito milhões de reais), a serem liquidados durante o 2º trimestre de 2021; e
R$22.000 (vinte e dois milhões), devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em
12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a 1º parcela paga após 30 (trinta) dias
contados a partir da data do pagamento da parcela à vista do fechamento.

Aumento de capital
Em 31 de março de 2021, com base em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi deliberado o
aumento de capital no montante de R$ R$ 241.678,26 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e
setenta e oito reais e vinte e seis centavos), mediante a emissão de 3.811.960 (três milhões, oitocentas e
onze mil, novecentas e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço
de emissão de R$ 0,0634 cada, fixado de acordo com o Artigo 170, § 1º, inciso II da Lei das Sociedades
por Ações. Referido aumento de capital foi efetivado entre os dias 1 e 7 de abril de 2021, passando o
capital social da Empresa para R$ 5.241.678,26 (cinco milhões, duzentos e quarenta e um mil,
seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).
Cancelamento do Plano de remuneração baseado em quotas
Em 01 de abril de 2021, a Companhia reavaliou o plano de remuneração baseado em quotas aprovado
em 04 de fevereiro de 2021 e visando o reconhecimento dos serviços prestados por seus colaboradores
chave, optou por antecipar a concessão do benefício a estes profissionais. Dessa forma, a Companhia
cancelou todos os instrumentos particulares de outorga de quotas abrangidos pelo plano de remuneração
baseado em quotas na presente data.
*

*

*
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Administradores e Cotistas da
TC Traders Club Ltda.
São Paulo – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da TC Traders Club Ltda.
(“Empresa”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem os
balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e as respectivas demonstrações dos
resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
os exercícios findos nestas datas, 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, individuais e consolidadas, da Empresa em
31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, os desempenhos individuais e consolidados de suas operações e
os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para os exercícios findos nestas datas, 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).

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 contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa e suas controladas, 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.
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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 contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de
nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

1. Reconhecimento de receita (Notas Explicativas no 7 item “c” e nº 21)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria
Devido ao setor de atuação, a Empresa possui montante significativo de receitas de prestação de
serviços com assinaturas, cursos e treinamentos realizados através de sua plataforma digital. Tais
receitas são reconhecidas no momento em que as respectivas obrigações de desempenho são atendidas
e envolvem montantes relevantes, pulverizados e descentralizados que, em sua maioria, são liquidados
por meio de operações parceladas via cartões de crédito por parte dos usuários. Considerando o volume
transacionado das vendas parceladas e a determinação dos controles para identificar e mensurar as
vendas a serem faturadas ao longo do tempo (no momento em que a Empresa satisfaz as obrigações de
desempenho), consideramos o reconhecimento de receita de prestação de serviços com assinaturas,
cursos e treinamentos como um dos principais assuntos de auditoria.
Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
•

entendimento do processo e levantamentos dos controles internos relacionados ao reconhecimento
das receitas com assinaturas e treinamentos através do desenho dos controles internos relevantes
relacionados ao processo de mensuração das receitas, bem como análise das premissas utilizadas
pela administração da Empresa para o reconhecimento de receitas, observando se as políticas para
reconhecimento das receitas estavam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) emitidas pelo Internacional Accouting
Standards Boards (Iasb);

•

realização de procedimentos substantivos (testes de detalhe) para as vendas com assinaturas e
treinamentos através de amostragens selecionadas de forma estatística, tendo como objetivo a
análise e a validação do reconhecimento e mensuração das vendas de acordo com o plano
contratado por cada usuário;

•

realização de procedimento de confirmação de saldos junto às operadoras de cartão de crédito e
avaliação dos critérios para constituição de perdas esperadas com chargeback; e

•

avaliação das divulgações efetuadas pela administração nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas.

Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que são razoáveis as premissas, critérios e
metodologias utilizadas pela Empresa para mensuração, registro e divulgação das receitas de prestação
de serviços com assinaturas, cursos e treinamentos, estando as informações apresentadas nas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas consistentes com as informações analisadas em
nossos procedimentos de auditoria no contexto daquelas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

© 2021 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados  TC Traders Club

345

15

Outros assuntos
Demonstrações dos valores adicionados
As demonstrações individuais e consolidadas dos valores adicionados (DVA) referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração
da Empresa, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da
Empresa. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com
as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 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 nessa Norma e são consistentes em relação às
demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais
e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 contábeis individuais e consolidadas, 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 contábeis ou com 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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas 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), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Empresa 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 administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, 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 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 individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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;

•

obtivemos 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 Empresa e suas controladas;

•

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 Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas 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 Empresa a não mais
se manterem em continuidade operacional;

•

avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;

•

obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
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.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 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.
São Paulo, 31 de março de 2021

Régis Eduardo Baptista dos Santos
CT CRC 1SP-255.954/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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10

Adiantamentos

Impostos a recuperar

Outros créditos

13

Intangível

Total Ativo

20.014

9.215

2.587

5.471

7

1.150

10.799

170

163

27

82

4.196

6.161

31/12/2020

1.574

425

208

217

-

-

1.149

-

-

17

27

769

336

31/12/2019

Controladora

75

89

99

410

188

-

-

222

-

-

-

-

147

31/12/2018

20.014

9.361

2.587

5.624

-

1.150

10.653

-

163

27

87

4.196

6.180

31/12/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

12

Imobilizado

Total do ativo não circulante

10
11

Outros créditos

Investimentos

Ativo não circulante

Total do ativo circulante

18

9

Partes relacionadas

8

Contas a receber

Notas

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo circulante

ATIVO

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

TC Traders Club Ltda

1.574

425

-

208

217

-

-

1.149

-

-

17

27

769

336

31/12/2019

Consolidado

75

89

99

410

188

-

-

-

222

-

-

-

-

147

31/12/2018

19

350

16
17
18
-

Passivo de contrato

Arrendamento

Partes relacionadas

Outras contas a pagar

12.564

20.014

Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

9

-

573

132

1.574

(345)

(1.350)

-

1.005

-

-

-

1.919

60

1.145

31/12/2019

Controladora

22

38

791

-

237

81

410

(759)

(1.764)

-

1.005

-

-

-

1.169

31/12/2018

43

20.014

12.564

-

7.564

5.000

2.041

-

2.041

5.409

337

-

1.010

1.948

2.071

31/12/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

-

Lucros (Prejuízos) acumulados

5.000
7.564

2.041

-

2.041

5.409

337

-

1.010

1.948

Reserva de lucros

20

43
2.071

31/12/2020

Capital social

Patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

17
19

Arrendamento

Provisão para contingências

Passivo não circulante

Total do passivo circulante

14

Obrigações sociais e trabalhistas

Obrigações tributárias

Passivo circulante

Notas

PASSIVO

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

TC Traders Club Ltda

9

-

573

132

1.574

(345)

(1.350)

-

1.005

-

-

-

1.919

60

1.145

31/12/2019

Consolidado

38

791

-

237

81

22

20

410

(759)

(1.764)

-

1.005

-

-

-

1.169

31/12/2018

351

22

Custo do serviço prestado

22
11

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

Equivalência patrimonial

Lucro (Prejuízo) do exercício

Imposto de renda e contribuição social corrente

15

13.155

(4.656)

17.811

(241)

(299)

58

18.052

(15.802)

(52)

-

(9.688)

(6.062)

33.854

(6.272)

40.126

31/12/2020

414

(187)

601

(13)

(19)

6

614

(2.984)

-

-

(1.578)

(1.406)

3.598

(1.419)

5.017

31/12/2019

Controladora

4

(1.063)

(103)

(960)

(6)

(7)

1

(954)

(1.114)

-

(647)

(471)

160

(916)

1.076

31/12/2018

13.155

(4.656)

17.811

(241)

(299)

58

18.052

(15.764)

-

-

(9.702)

(6.062)

33.816

(6.310)

40.126

31/12/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social

Resultado financeiro líquido

23
23

Receita financeira

Despesa financeira

Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

22
22

Despesas com vendas / marketing

Gerais e administrativas

Receitas (despesas) operacionais

Lucro bruto

21

Receita líquida

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

TC Traders Club Ltda

414

(187)

601

(13)

(19)

6

614

(2.984)

-

-

(1.578)

(1.406)

3.598

(1.419)

5.017

31/12/2019

Consolidado

4

(1.063)

(103)

(960)

21

(6)

(7)

1

(954)

(1.114)

-

(647)

(471)

160

(916)

1.076

31/12/2018

TC Traders Club Ltda
Demonstrações dos resultado abrangente para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 - Controladora e Consolidado
(Em milhares de reais)

31/12/2020

31/12/2019

Lucro / Prejuízo do exercício

13.155

Outros resultados abrangentes

-

Resultado abrangente do exercício

13.155

31/12/2018

414

-

414

(1.063)

-

(1.063)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

352

22

353
-

5.000

7.564

7.564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserva de lucros

-

(7.564)

(4.241)

13.155

-

(1.350)

414

(1.764)

(1.063)

-

(701)

Lucros (Prejuízos)
acumulados

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Saldo em 31 de dezembro de 2020

Reserva de lucros

-

-

20. c)

Lucro do exercício

Dividendos distribuídos

3.995

-

1.005

-

20. a)

-

Aumento de capital

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Lucro do exercício

1.005

-

-

Prejuízo do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2018

960

20. a)

45

Capital social

Aumento de capital

Saldo em 1º de janeiro de 2018 (não auditado)

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido - Controladora e Consolidado
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 - Controladora e Consolidado

TC Traders Club Ltda

Total

0

12.564

-

(4.241)

13.155

3.995

(345)

414

(759)

(1.063)

960

(656)
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TC Traders Club Ltda
Demonstrações do fluxo de caixa para os exercícios findos
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 - Controladora e Consolidado
(Em milhares de reais)

Controladora
31/12/2020

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Das atividades operacionais
Resultado do exercício

13.155

414

(1.063)

13.155

414

(1.063)

Ajustes por:
Depreciações e amortizações

756

Resultado de equivalência patrimonial
Despesa de Juros

27

52

-

120

-

15
-

759

27

-

-

120

-

15
-

14.083

441

(1.048)

14.034

441

(1.048)

(12)

(12)

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber

(3.427)

(622)

(3.427)

(622)

Adiantamentos

(55)

(27)

-

(60)

(27)

-

Impostos a recuperar

(10)

(17)

-

(10)

(17)

-

-

-

(1.313)

-

-

Outros

(1.313)

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações sociais e trabalhistas

34

Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Outras contas a pagar
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais

(13)

18

34

(13)

18

1.939

51

80

1.939

51

80

1.375

336

1.375

336

104

278

23

11

12.904

172

(847)

104

277

23

11

12.849

172

(847)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento

(59)

-

-

-

-

-

Aquisição de imobilizado

(2.484)

(144)

(44)

(2.639)

(144)

Aquisição de intangível

(2.406)

(121)

(89)

(2.406)

(121)

(89)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

(4.949)

(265)

(133)

(5.045)

(265)

(133)

(44)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos

(569)

Partes relacionadas - ativo

(170)

Partes relacionadas - passivo

(1.145)

Integralização de capital

3.995

-

-

-

-

354
-

(569)
91

(1.145)

960

3.995

-

-

-

-

354
-

91
960

Distribuição de lucros

(4.241)

-

-

(4.241)

-

Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de financiamentos

(2.130)

354

1.051

(1.960)

354

1.051

5.825

261

71

5.844

261

71

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

-

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício

336

75

4

336

75

4

No final do exercício

6.161

336

75

6.180

336

75

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

5.825

261

71

5.844

261

71

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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TC Traders Club Ltda
Demonstrações do valor adicionado para os exercícios findos
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 - Controladora e Consolidado
(Em milhares de reais)

Controladora
31/12/2020

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

42.983

Outras receitas

-

5.713
-

1.147
-

42.983
-

42.983

5.713

1.147

5.713
-

1.147
-

42.983

5.713

1.147

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Outras
Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela Empresa

(6.200)

(1.352)

(916)

(6.237)

(1.352)

(916)

(13.672)

(2.771)

(835)

(13.683)

(2.771)

(834)

-

-

-

-

23.111

4

1.590

(600)

23.063

4

1.590

(599)

(756)

(27)

(15)

(759)

(27)

(15)

22.355

1.563

(615)

22.304

1.563

(614)

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial

58
(52)

6
-

1
-

58
-

6
-

1
-

Valor adicionado total a distribuir

22.361

1.569

(614)

22.362

1.569

(613)

Distribuição do valor adicionado

22.361

1.569

(614)

22.362

1.569

(613)

Remuneração direta

210

81

105

210

81

105

Benefícios

768

32

109

768

32

109

7

9

8

7

9

8

985

122

222

985

122

222

170

Pessoal e encargos

F.G.T.S.

Impostos, taxas e contribuições
Federais

6.383

748

169

6.384

748

Municipais

1.405

170

33

1.405

170

33

7.788

918

202

7.789

918

203

Juros

299

19

7

299

19

7

Aluguéis

134

96

18

134

96

18

433

115

25

433

115

25

414

(1.063)

414

(1.063)

Remuneração de capitais de terceiros

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos e prejuízos do exercício
Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos

8.914
4.241

-

13.155

22.361

8.914

-

4.241

-

414

(1.063)

13.155

414

(1.063)

-

1.569

(614)

22.362

1.569

(613)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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Notas explicativas da
Administração às demonstrações
contábeis para os exercícios
findos em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando
indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A TC Traders Club Ltda. (“TC”, “Empresa” ou “Grupo”), foi constituída em 15 de setembro de 2016,
sediada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 748 – 7º andar, São Paulo - SP. A TC tem em seu
objeto social as seguintes atividades: i) treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco
na área financeira e empresarial; ii) operação de páginas e portais da internet que atualizam
periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial
e do sistema político brasileiro; iii) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na
internet; iv) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferencias e
exposições comerciais e ou profissionais, seja pela internet ou evento físico; v) desenvolvimento de
programas de computador sob encomenda; vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis e não – customizáveis; vii) consultoria em tecnologia da informação; e viii)
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
A Empresa possuía um total de usuários (assinaturas ativas) no encerramento dos exercícios de 2020,
2019 e 2018, conforme demonstrado abaixo:

Usuários | Plataforma de treinamento - TC

2020

2019

2018

18.524

4.845

1.000

Empresas controladas
Tradersnews Informações e Educação Ltda: A empresa foi constituída em junho de 2018, com
objetivo de realizar treinamentos e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira
e empresarial. Atualmente a controlada encontra-se em fase pré-operacional.
TC Matrix Ltda: A empresa foi constituída em setembro de 2020, com objetivo de desenvolver e licenciar
programas de computador customizáveis e não customizáveis.
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TC Radio Ltda.: A Empresa foi constituída em dezembro de 2020, com objetivo de prestar serviços de
Web Rádio. As atividades da controlada se iniciaram no 1º trimestre de 2021.
As controladas acima citadas, que se encontravam em operação ou fase pré-operacional até 31 de
dezembro de 2020, compõem as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Empresa. A
participação em cada controlada está sendo apresentada na tabela a seguir:
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Tradersnews Informações e Educação Ltda.

99,99%

99,99%

99,99%

TC Matrix Ltda.

99,99%

-

-

TC Radio Ltda.

99,99%

-

-

Covid-19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos
limitados de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus
(Covid-19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de
março de 2020, a OMS declarou alerta global de pandemia do novo Coronavírus, afetando a rotina da
população e da atividade econômica global.
Diante deste cenário, o Grupo analisou os impactos advindos da pandemia de Covid-19 e vem adotando
medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autoridades de
saúde no que se refere à segurança de seus colaboradores e continuidade normal de suas operações.
Apesar da intensidade da crise deflagrada pela Covid-19 na saúde pública e economia mundial, a
mudança de hábito da população, decorrente principalmente da necessidade de isolamento social,
mudanças no modelo de trabalho (ampla utilização do home office) e redução das atividades de lazer,
levaram a população brasileira à uma nova realidade, na qual a tecnologia se tornou uma grande aliada
das empresas e famílias. Adiciona-se a esse cenário, a política monetária brasileira que imputou uma
mudança importante no mercado, quando determinou a taxa Selic em 2% ao ano, fato que levou grande
parte da população brasileira à procurar alternativas de investimentos. Neste cenário, apesar de todas as
dificuldades e males causados pela Covid-19, a TC vivenciou um forte crescimento dos seus números de
usuários, conforme demonstrado anteriormente.
Com base no exposto anteriormente, o Grupo entende que os impactos em suas demonstrações
contábeis e desempenho operacional e financeiro não foram afetados durante o exercício de 2020 como
consequência da pandemia de Covid-19. As reservas de caixa, o baixo endividamento, o crescimento
observado de 282% no número de usuários e o crescimento de 700% da receita líquida em 2020, quando
comparado com 2019, reforçam a capacidade de a Companhia manter os investimentos necessários à
continuidade de suas operações. Desde 2018 a 2020, houve crescimento de 1752%, em número de
usuários, representando um impacto de R$37.626 nas receitas liquidas da Companhia do exercício social
de 2020.

2. Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), as quais incluem as disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade
com as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Empresa em 31 de março
de 2021.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
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3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de
apresentação do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.

4. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração utilizou
julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Empresa e suas controladas
e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das
estimativas são reconhecidas prospectivamente.
(a) Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão descritos a seguir:
•

Nota explicativa nº 21 - reconhecimento de receita: se a receita de venda de assinaturas e
venda de treinamentos é reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico no
tempo;

•

Nota explicativa nº 13 - reconhecimento do ativo intangível (CPC 4 (R1)): Diante do constante
desenvolvimento e aprimoramento do software (plataforma) utilizado pelo Grupo, apenas os
gastos integralmente identificados e controlados para desenvolvimento e evolução da
plataforma são ativados, em decorrência de sua geração de benefícios futuros.

•

Nota explicativa nº 17 - Prazo do arrendamento: o Grupo determina o prazo do arrendamento
como o prazo contratual não cancelável, juntamente com os períodos incluídos em eventual
opção de renovação na medida em que essa renovação seja avaliada como razoavelmente
certa e com períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato na medida em que
também seja avaliada como razoavelmente certa.

(b) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis
de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
•

Nota explicativa nº 3.g - principais premissas em relação ao prazo de amortização do
desenvolvimento de softwares;

•

Nota explicativa nº 19 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e

(c) Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo para ativos
e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
•

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

•

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

•

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).

O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das
demonstrações contábeis em que ocorreram as mudanças.
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5. Mudanças nas principais políticas contábeis
O Grupo aplicou inicialmente a NBC TG 47/IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018, e aplicou a NBC
TG 06 (R3)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019, ambas de forma retrospectiva. Uma série de outras
novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, mas não afetaram
materialmente as demonstrações contábeis do Grupo.
NBC TG 47 Receita de contrato com cliente/IFRS 15
A NBC TG 47/IFRS 15 estabeleceu uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita
é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Referido normativo substituiu a NBC TG 30 Receitas, a NBC TG 17 - Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com a NBC
TG 47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços.
Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo
do tempo - requer julgamento.
O Grupo adotou a NBC TG 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes
práticos), com o efeito de aplicação inicial da norma em 1º de janeiro de 2018.
NBC TG 48 Instrumentos Financeiros/IFRS 9
A NBC TG 48/IFRS 9 estabeleceu requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros,
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma
substituiu a NBC TG 38 (R3) Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
(i)

Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros
A NBC TG 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
mensurados ao custo amortizado, Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes
(“VJORA”) e Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). A classificação de ativos financeiros de
acordo com a NBC TG 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. A NBC TG
48/IFRS 9 eliminou as categorias antigas da NBC TG 38 (R3) de títulos mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com a NBC TG
48/IFRS 9, os derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo
da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para
classificação como um todo.
A NBC TG 48/IFRS 9 reteve em grande parte os requerimentos existentes na NBC TG 38 (R3)
para a classificação e mensuração de passivos financeiros.
A adoção da NBC TG 48/IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis do Grupo
relacionadas aos ativos e passivos financeiros.

(ii) Impairment de ativos financeiros
A NBC TG 48/IFRS 9 substituiu o modelo de “perdas incorridas” por um modelo de “perdas de
crédito esperadas”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívida
mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos da
NBC TG 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que na NBC TG 38 (R3).
Espera-se que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos incluídos no escopo do
modelo de redução ao valor recuperável da NBC TG 48/IFRS 9 aumentem e tornem-se mais
voláteis. A aplicação dos requisitos de redução ao valor recuperável da NBC TG 48/IFRS 9 em 1º
de janeiro de 2018 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis do Grupo.
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NBC TG 06 (R3) Arrendamento/IFRS 16
O Grupo adotou a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva com efeito cumulativo
na data da adoção inicial, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando o direito de uso igual ao
passivo de arrendamento na data de adoção inicial modificada. Os detalhes das mudanças nas políticas
contábeis estão divulgados abaixo:
(a) Definição de arrendamento
Anteriormente, o Grupo determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um arrendamento
conforme a NBC ITG 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. O Grupo
agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base na definição de arrendamento.
Na transição para a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16, o Grupo escolheu aplicar o expediente prático com
relação à definição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. O Grupo aplicou a
NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 apenas a contratos previamente identificados como arrendamentos.
Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com a NBC TG 06 (R2) e NBC
ITG 03 não foram reavaliados quanto à existência de um arrendamento de acordo com a NBC TG 06
(R3)/IFRS 16. Portanto, a definição de um arrendamento conforme o NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 foi
aplicado apenas a contratos firmados ou alterados em ou após 1º de janeiro 2018.
(b) Como arrendatário
Como arrendatário, o Grupo arrenda basicamente imóveis. O Grupo classificava anteriormente os
arrendamentos como operacionais ou financeiros, com base em sua avaliação sobre se o arrendamento
transferia significativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente ao
Grupo. De acordo com a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16, o Grupo reconhece ativos de direito de uso e
passivos de arrendamento para todos os arrendamentos de imóveis, ou seja, esses arrendamentos estão
no balanço patrimonial.
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o Grupo aloca
a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu preço individual.
No entanto, para arrendamentos imobiliários, o Grupo optou por não separar os componentes que não
são de arrendamento e contabilizar o arrendamento e os componentes de não arrendamento associados,
como um único componente de arrendamento.
Anteriormente, o Grupo classificava os arrendamentos imobiliários como arrendamentos operacionais de
acordo com a NBC TG 06 (R2). Na transição, para esses arrendamentos, os passivos de arrendamento
foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do arrendamento, descontados à
taxa de empréstimo incremental do Grupo em 1º de janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso são
mensurados:
•

Por um valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer
recebimentos de arrendamento antecipados ou acumulados: o Grupo aplicou essa
abordagem ao seu arrendamento imobiliário.

O Grupo testou seus ativos de direito de uso quanto à perda por redução ao valor recuperável na data de
transição e concluiu que não há indicação de que os ativos de direito de uso apresentem problemas de
redução ao valor recuperável.
O Grupo utilizou vários expedientes práticos ao aplicar a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 a arrendamentos
anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2). Em
particular:
•

excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da
aplicação inicial; e

•

utilizou informação retrospectiva ao determinar o prazo do arrendamento.
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(c) Impacto nas demonstrações contábeis
Na transição para a NBC TG (R3)/IFRS 16, o Grupo não reconheceu ativos de direito de uso adicionais e
passivos de arrendamento adicionais, considerando que não havia contrato com componente de
arrendamento anterior ao exercício social de 2020. Portanto, não houve impacto na transição.

6. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes
itens materiais, que são mensurados a cada data de reporte e reconhecidos nos balanços patrimoniais:
•

os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são
mensurados pelo valor justo;

7. Políticas contábeis
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação ao contrário.
(a) Base de consolidação
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis
advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu
poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle
deixa de existir.
Nas demonstrações contábeis individuais da controladora, as informações contábeis de controladas são
reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intra-grupo, são eliminados. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que
os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução
ao valor recuperável.
(b) Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para o real pelas taxas de câmbio nas datas das
transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são
reconvertidos para o real à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são
mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para o real à taxa de câmbio na
data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo
histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
(c) Receita de contrato com cliente
O Grupo efetuou a adoção da NBC TG 47 – Receita de contratos com clientes/IFRS 15 em 1º de janeiro
de 2018. A norma trouxe os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a mensuração da
receita e como e quando ela é reconhecida, baseada em cinco passos: (1) identificação dos contratos
com os clientes; (2) identificação das obrigações e efetiva realização da prestação de serviços; (3)
determinação do preço da transação; (4) alocação do preço da transação à efetiva prestação de serviços
objeto do contrato firmado entre as partes e (5) reconhecimento da receita no correto período de
competência, ou seja, execução efetiva dos serviços contratados. A nova norma substituiu a NBC TG 17
- Contratos de Construção, a NBC TG 30 – Receitas e correspondentes interpretações.
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O Grupo adotou a nova norma na data de vigência requerida, de forma prospectiva, pois avaliou os
impactos detalhados dos aspectos referentes à mensuração e divulgação das obrigações de
performance e contrapartida esperada na venda de assinaturas e prestação dos serviços de treinamento
e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial, bem como efetuou
análise de determinadas obrigações contratuais estabelecidas no momento da contratação dos referidos
serviços, cujos efeitos da avaliação dos impactos de adoção a NBC TG 47/IFRS 15 não foram
significativos para as demonstrações contábeis do Grupo.
Não há componente de financiamento significativo nos contratos celebrados com clientes (nem declarada
de forma expressa no contrato nem de forma implícita pelos termos de pagamento pactuados pelas
partes). Também não há componente de contraprestação a pagar ao cliente nos contratos celebrados
pelo Grupo. A contraprestação prometida ao cliente está declarada expressamente em contrato ou
acordo realizado, e há não previsão de variabilidade sobre as transações de receitas.
A seguir estão detalhadas o número de usuários da plataforma de treinamento – TC, considerando o
encerramento de cada exercício:

Usuários | Plataforma de treinamento - TC

2020

2019

2018

18.524

4.845

1.000

Identificação do contrato com o cliente
Os acordos celebrados (termos e condições) entre o Grupo e os usuários contém substância comercial,
uma vez que são aprovados pelas partes e os direitos de cada parte, bem como as condições de
pagamento são claramente identificadas.
(d) Benefícios a empregados
(i)

Benefícios de curto prazo a colaboradores
Obrigações de benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a
obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

(ii) Benefícios de término de vínculo empregatício
Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como uma despesa quando o
Grupo não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quando o Grupo reconhece os custos de
uma reestruturação. Caso pagamentos sejam liquidados depois de 12 meses da data do balanço,
então eles são descontados aos seus valores presentes.
(e) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras do Grupo compreendem:
•
•
•

receita de juros;
despesa de juros;
taxas de intermediações com operadoras de cartão.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:
•
•

valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
ao custo amortizado do passivo financeiro.
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No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto
do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo.
No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo
amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento
inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a
ser feito com base no valor bruto.
(f) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social dos exercícios de 2018 e 2020 foram apurados através do
regime de lucro presumido. Para o exercício de 2019, o imposto de renda e contribuição social foi
calculado pelo regime do lucro real, através da aplicação das alíquotas de 15%, acrescidas do adicional
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais
e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição
social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
O Grupo determinou que os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social,
incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, foram
contabilizados de acordo com o NBC TG 25 (R1) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes (IAS 37).
(i)

Imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a
serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

(g) Imobilizado
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A
depreciação é reconhecida no resultado.
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As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
2020
Máquinas e Equipamentos de informática

2019

2018

5 anos

5 anos

5 anos

10 anos

10 anos

10 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

3 anos

3 anos

3 anos

Direito de uso

3 anos

-

-

Móveis e utensílios

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado.
(h) Ativos intangíveis
(i)

Reconhecimento e mensuração
Pesquisa e desenvolvimento (software)
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento
puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo for tecnicamente e
comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo tiver a
intenção e recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os
demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o
reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo,
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

(ii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.
(iii) Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no
resultado.
As vidas úteis estimadas dos intangíveis são as seguintes:

(i)

2020

2019

2018

5 anos

5 anos

5 anos

Refere-se à plataforma (software) TC (Aplicativo e Site), desenvolvido internamente pela
Empresa, em processo de desenvolvimento contínuo de novas soluções e melhoria das
existentes.

A plataforma (software) registrada como um ativo intangível, após o reconhecimento inicial
aplicando os requisitos da NBC TG 04 (R3) Ativo Intangível (IAS 38), é amortizada pelo período
esperado de vida útil e benefício econômico de 5 anos, e avaliado por impairment quando e se
houver indicativos para tal.
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Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.
(i) Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.

(ii) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:
•
•

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR.
•
•

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja
mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, o
Grupo designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos
para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.
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Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
•

•
•
•
•

as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa
de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da
venda de ativos;
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo;
os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada
no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e
a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento
contínuo dos ativos do Grupo.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido,
incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
a custo
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de
dívida a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros
calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment
são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA.
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o
resultado.

Instrumentos
patrimoniais a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
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(iii) Desreconhecimento
Ativos financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.
Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso
em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado. O Grupo como parte de sua política de fluxo de caixa,
procede com a antecipação dos recebíveis junto a operadora de meio de pagamento, da forma
que reconhece o passivo antecipado e a despesa financeira auferida nesta operação, visto que,
em essência tais antecipações tem característica de instrumento de dívida, em decorrência da
não satisfação da obrigação de performance e consequentemente reconhecimento da receita.
(iv) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(j) Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros não-derivativos
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:
•
•

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
ativos de contrato.

(ii) Ativos não financeiros
Em cada data de reporte, o Grupo revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros
(exceto ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda ao valor
recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de
outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de
UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
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O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da
UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC
(ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo
de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
(k) Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa
antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e
riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela
passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira.
(l) Arrendamentos
O Grupo aplicou a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva com efeito cumulativo
na data da adoção inicial.
Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2019
No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é ou contém um arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um
ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato
transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, o Grupo utiliza as definições de
arrendamento previstas na NBC TG 06 (R3)/IFRS 16.
Esta política é aplicada aos contratos celebrados a desde 1º de janeiro de 2019.
(i)

Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o
Grupo aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em
seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, o Grupo optou por
não separar os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de
arrendamento e não arrendamento como um único componente.
O Grupo reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o
valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de
arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos
pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na
desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento,
menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
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O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de
início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade
do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de
direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de
direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na
mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente
reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas
remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de
empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa incremental sobre
empréstimo como taxa de desconto.
O Grupo determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o
tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:
•
•
•
•

pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início;
valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de
valor residual; e
o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de
exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.

O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que
sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se
exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento
revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
O Grupo apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade para
investimento no "ativo imobilizado" e passivos de arrendamento em "arrendamento" no balanço
patrimonial.
(m) Mensuração do valor justo
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo
em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no mercado
principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual o Grupo tem acesso nessa data. O
valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações do Grupo requer a mensuração de valores justos, tanto
para ativos e passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, o Grupo mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado num
mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações para o
ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informações de precificação
de forma contínua.
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Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza técnicas de avaliação que
maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A
técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em
conta na precificação de uma transação.
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, o
Grupo mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente
o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se o Grupo determinar
que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado
nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa
técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em
relação à mensuração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação.
Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do
instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado
observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro.
(n) Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Durante o exercício de 2020, foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e o IASB
a revisão das referidas normas abaixo, já vigentes no exercício de 2020. Alguns pronunciamentos
contábeis que se tornaram efetivos a partir de 1º de janeiro de 2020, tendo sido adotados e sem
impactos significativos nos resultados e posição financeira do Grupo foram os seguintes:
•
•
•
•
•

Definição de negócios (alterações ao IFRS 3);
Definição de materialidade (alterações ao IAS 1 e IAS 8);
Reforma da taxa de juros referenciais (alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7);
Alterações às referências à estrutura conceitual básica (várias normas);
Concessões relacionadas à Covid-19 (alterações à IFRS 16).

As alterações foram avaliadas e adotadas pela Administração do Grupo, e não houve impactos em suas
demonstrações contábeis quanto a sua aplicação. Novas normas, alterações e interpretações à normas
existentes que não são efetivas ainda e não foram adotadas antecipadamente pelo Grupo (para as quais
não se espera impactos significativos no período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais
não estão sendo efetuadas):
•
•
•
•
•
•
•

IFRS 17 Contratos de seguros;
Alterações ao IFRS 17 Contratos de seguros (alterações ao IFRS 17 e IFRS 4);
Referências à Estrutura Conceitual;
Produtos antes do uso pretendido (alterações ao IAS 16);
Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao IAS 37);
Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41);
Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao IAS 1).

8. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Bancos
Aplicações financeiras
Total

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

1.895
4.266
6.161

123
213
336

75
75

1.914
4.266
6.180

123
213
336

75
75

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e títulos
emitidos e compromissados por instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à
variação do Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), e possuem liquidez imediata, o rendimento
médio das aplicações financeiras nos exercícios de 2020 e 2019 foram em torno de 85% do CDI.
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9. Contas a receber
Controladora e Consolidado
2020
4.196
4.196

Contas a receber
Total

2019
769
769

2018
147
147

Os saldos a receber de clientes são realizáveis em até 30 dias, para os quais a Companhia avaliou não
haver o risco de inadimplência, por serem preponderantemente recebíveis de cartões de crédito.

10. Outros créditos
Controladora e Consolidado

Caixa restrito (i)
Adiantamento de aluguel
Despesas antecipadas
Total

2020
850
300
163
1.313

2019
-

2018
-

Curto prazo
Longo prazo

163
1.150

-

-

(i) Refere-se à aplicação financeira dada em garantia de contrato de aluguel.

11. Investimentos
A movimentação dos investimentos da TC em controladas, em fase operacional ou pré-operacional até
31 de dezembro de 2020, encontram-se demonstradas a seguir:
%
Participação

Saldo em
31/12/2019

Integralização
de capital

Equivalência
patrimonial

Saldo em
31/12/2020

STC Matrix Ltda

99,99%

-

50

(43)

7

Tradersnews Ltda

99,99%

-

9

(9)

-

59

(52)

7

Investimentos líquidos

Sumário das demonstrações contábeis das controladas em 31 de dezembro de 2020:

% Participação
TC Matrix Ltda

99,99%

Tradersnews Ltda

99,99%

Ativo
circulante

Ativo não
circulante

Passivo
circulante

Passivo não
circulante

Patrimônio
líquido

19

153

215

-

7

-

Total

-

-

-

19

153

215

7
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12. Imobilizado
(a) Conciliação do valor contábil
i) Controladora
Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Direito
de uso

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2018 (não auditado)
Adições
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2019
Adoção NBC TG 06 (R3)/IFRS 16
Baixas NBC TG 06 (R3)/IFRS 16
Adições
Em 31 de dezembro de 2020

25
28
53
35
88
481
569

50
16
66
109
175
1.336
1.511

667
667

3.976
(623)
3.353

75
44
119
144
263
3.976
(623)
2.484
6.100

Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2018 (não auditado)
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2018
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019
Depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2020

(2)
(3)
(5)
(6)
(11)
(36)
(47)

(3)
(12)
(15)
(20)
(35)
(130)
(165)

(55)
(55)

(509)
147
(362)

(5)
(15)
(20)
(26)
(46)
(730)
147
(629)

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2018
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2020

48
77
522

51
140
1.346

612

2.991

99
217
5.471

Máquinas e
equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Direito
de uso

25
28
53
35
88
-

50
16
66
109
175
-

-

481
569

1.492
1.667

667
667

(2)
(3)
(5)
(6)
(11)
(36)

(3)
(12)
(15)
(20)
(35)
(133)

(55)

(47)

(168)

48
77
522

51
140
1.499

ii) Consolidado
Móveis e
utensílios
Custo
Em 1º de janeiro de 2018 (não auditado)
Adições
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2019
Adoção NBC TG 06 (R3)/IFRS 16
Baixas NBC TG 06 (R3)/IFRS 16
Adições
Em 31 de dezembro de 2020
Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2018 (não auditado)
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2018
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019
Depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2020
Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2018
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2020

Total

3.976
(623)
3.353

75
44
119
144
263
3.976
(623)
2.640
6.256

(55)

(509)
147
(362)

(5)
(15)
(20)
(26)
(46)
(733)
147
(632)

612

2.991

99
217
5.624
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13. Intangível
(a) Conciliação do valor contábil
i) Controladora e Consolidado
Softwares

Software em
desenvolvimento

Marcas e
patentes

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2018 (não auditado)
Adições
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 31 de dezembro de 2020

11
11
18
29
449
478

78
78
103
181
1.707
1.888

250
250

89
89
121
210
2.406
2.616

Amortização acumulada
Em 1º de janeiro de 2018 (não auditado)
Amortização
Em 31 de dezembro de 2018
Amortização
Em 31 de dezembro de 2019
Amortização
Em 31 de dezembro de 2020

(2)
(2)
(27)
(29)

-

-

(2)
(2)
(27)
(29)

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2018
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2020

11
27
449

78
181
1.888

250

89
208
2.587

14. Obrigações tributárias
Controladora e Consolidado

ISS a recolher
Pis e Cofins a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
Impostos e contribuições à recolher s/ importação
Impostos retidos à recolher
Total

2020
140
231
1.215
437
18
30
2.071

2019
28
80
14
6
4
132

2018
5
7
49
20
81

15. Imposto de renda e contribuição social
Abaixo apresentamos a reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social:
Controladora e Consolidado
2020
Apuração pelo Lucro Presumido
Receita Bruta de Vendas
Base (presumida) de IRPJ e CSLL
Base de cálculo do IRPJ e CSLL
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Apuração pelo Lucro Real
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
(+) Adições
(-) Exclusões
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social
Taxa efetiva (I)/(II)

42.983
32%
(II) 13.754
(3.417)
(1.239)

2019
-

2018
1.147
32%
(II) 367
(70)
(33)

-

602
20
(II) 622
(131)
(56)

-

(I) (4.656)
34%

(I) (187)
30%

(I) (103)
28%
43
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16. Passivo de contrato
Controladora e Consolidado

Adiantamentos de clientes (serviços a prestar) (i)
Total

(i)

2020
1.948
1.948

2019
573
573

2018
237
237

Os saldos de adiantamentos de clientes (serviços a prestar), referem-se aos contratos de prestação
de serviços firmados até 31 de dezembro, com a obrigação de prestação subsequente (exercício
seguinte) dos serviços, conforme previsto nos termos contratuais, diante do recebimento financeiro
ter ocorrido de forma adiantada ao reconhecimento da receita.

17. Arrendamentos
Controladora e Consolidado
2020
1.010
2.041
3.051

Arrendamentos (Circulante)
Arrendamentos (Não circulante)
Total

2019
-

2018
-

O Grupo arrenda imóveis administrativos (“arrendamento de imóveis”). Esses arrendamentos
normalmente duram 3 anos, sem opção de renovação automática do arrendamento após este período.
Os pagamentos de arrendamento são reajustados com base nos acordos contratuais, para refletir os
valores de mercado.
Trata-se do arrendamento da sede administrativa e operacional do Grupo. Anteriormente, esses
arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2).
As informações sobre arrendamentos para os quais o Grupo é o arrendatário são apresentadas abaixo:
(i) Ativos de direito de uso
Arrendamento
de imóveis
Saldo em 31/12/2019
Adição – novo arrendamento
Despesa de depreciação do exercício
Baixa
Saldo em 31/12/2020

3.976
(509)
(476)
2.991

(ii) Valores reconhecidos no resultado

Arrendamentos
Juros sobre arrendamento

2020

2019

120

-

O Grupo não possui arrendamentos de curto prazo ou de baixo valor reconhecidos como despesa.
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(iii) Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamento se refere ao montante esperado transferido pelo uso do ativo (direito de uso),
registrado a valor presente. O fluxo financeiro do passivo de arrendamento foi descontado a taxa de
10,97% a.a., sendo esta taxa a que melhor reflete o ambiente econômico do Grupo para a aquisição de
um ativo em condições semelhantes. O cronograma de pagamento dos arrendamentos e conforme segue:
2020

2019

Arrendamento de imóveis
(-) Encargos financeiros futuros
Valor presente dos arrendamentos de imóveis

3.524
(473)
3.051

-

Curto prazo
Longo prazo

1.010
2.041

-

A movimentação do arrendamento é conforme segue:
2020
1º de janeiro

2019

-

-

Adições – novo arrendamento de imóvel

3.976

-

Baixas

(476)

-

Juros incorridos

120

-

Pagamento de principal e juros

(569)

-

31 de dezembro

3.051

-

O cronograma de vencimento do passivo de arrendamento de longo prazo é conforme segue:
2020

2019

2021

-

-

2022

1.120

-

2023

921

-

2.041

-

31 de dezembro

(iv) Potencial direito de PIS e Cofins
O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
2020
Valor nominal

Valor
presente

(569)
53

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)

2019
Valor
Valor
nominal
presente

(408)
38

-

-

(v) Efeitos inflacionários
Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGP-M média
futura ao ano, para 3 anos, de 4,76% a.a., e representam os seguintes montantes:
Direito de uso

Passivo de arrendamento

Fluxo real
Direito de uso
Depreciação

2020
2.991
(309)

2019
-

Fluxo real
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

2020
3.051
(93)

2019
-

Fluxo inflacionado
Direito de uso
Depreciação

2020
3.157
(326)

2019
-

Fluxo inflacionado
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

2020
3.244
(99)

2019
-
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Existem processos avaliados pelos assessores jurídicos do Grupo e classificados com risco de perda
possível, no montante de R$ 15, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, para os quais
nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não
requererem sua contabilização.

20. Patrimônio líquido
(a) Capital social
Em 1º de janeiro de 2018, o capital social era de R$100 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem
mil) quotas, de valor nominal de R$1,00 (um real) cada, dos quais R$45 (quarenta e cinco mil reais)
estavam totalmente integralizados pelos sócios, em moeda corrente.
Durante o exercício social de 2018, houve aprovação do aumento de capital social da Empresa para
R$5.000 (cinco milhões de reais), dos quais R$960 (novecentos e sessenta mil reais) foram
integralizados naquele exercício, em moeda corrente, passando o capital social integralizado a ser de
R$1.005 (um milhão e cinco mil reais), em 31 de dezembro de 2018, representado por 1.005.000 (um
milhão e cinco mil) quotas, de valor nominal de R$1,00 (um real) cada. O restante de R$3.995 (três
milhões, novecentos e noventa e cinco reais) estava a integralizar ao término daquele exercício de 2018.
Durante o exercício de 2020, houve a integralização de capital social no montante de R$3.995 (três
milhões, novecentos e noventa e cinco reais), cujo aumento resultou em um saldo de R$5.000 (cinco
milhões de reais) de capital social integralizado em 31 de dezembro de 2020, representado por 5.000.000
(cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas:

Israel Calebe Massa
Pedro Bernardo de Albuquerque
Omar Ajame Zanatto Miranda
Startups BR Holding
Guillermo Andres Parra Bernal
Javier Alejandro Ramacciotti
Pedro Medeiros Machado
Total de participação por ações

2020

2019

2018

8,4%
37,8%
9,4%
37,8%
5,0%
1,5%
0,1%
100,0%

5,0%
22,6%
49,8%
22,6%
100,0%

5,0%
22,6%
49,8%
22,6%
100,0%

(b) Reservas de lucros
A reserva de lucros totaliza R$7.564 em 31 de dezembro de 2020. Tal reserva está aguardando reunião
de sócios-quotistas que deliberará sobre aplicação dessa reserva no aumento do capital social ou na
distribuição de lucros.
(c) Distribuição de resultados
A destinação do lucro do exercício e a distribuição de lucros será aprovada pelos sócios-quotistas da
Empresa, através de ata de reunião de sócios-quotistas. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
os sócios-quotistas aprovaram uma distribuição de lucros no montante de R$ 4.241, dos quais R$ 2.850
foram utilizados para aumento de capital social no exercício de 2020.

21. Receita
O Grupo gera receitas através das vendas de assinaturas e treinamentos para desenvolvimento
profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial, realizados através da plataforma (Web
e App) da TC.
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na
demonstração de resultado do exercício:
Controladora e Consolidado

Receita com serviços de assinaturas (plataforma)
Receita com cursos e treinamentos
Impostos sobre as receitas
Total

2020
40.604
2.379
(2.857)
40.126

2019
5.713
(696)
5.017

2018
1.034
113
(71)
1.076
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Obrigações de desempenho e Políticas de reconhecimento de receita
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o serviço ao cliente.
A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de
desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de pagamento significativas e as políticas
de reconhecimento de receita relacionadas.
Tipo de
serviço
Assinaturas

Cursos e
Treinamentos

Natureza e a época do cumprimento das
obrigações de desempenho, incluindo
condições de pagamento significativas
As faturas para a venda de assinaturas são
emitidas mensalmente e normalmente os clientes
parcelam o pagamento via cartão de crédito em
12 parcelas mensais ou efetuam o pagamento a
vista.
Os clientes obtêm controle dos cursos e
treinamentos quando seu acesso é
disponibilizado na plataforma, podendo o cliente
realizar o treinamento a qualquer momento e por
prazo indeterminado. Os clientes parcelam o
pagamento via cartão de crédito em 12 parcelas
mensais ou efetuam o pagamento a vista.

Política de reconhecimento da receita
A receita é reconhecida ao longo do tempo
pelo método linear desde a data de liberação
do acesso até a data do vencimento da
assinatura. Para os clientes que efetuam o
pagamento a vista, o excedente recebido é
registrado como passivo de contrato no
passivo circulante.
A receita é reconhecida 7 dias após a
liberação do acesso dos clientes aos
treinamentos adquiridos.

Todos os cursos oferecidos dão a possibilidade
para o cliente de solicitar a devolução de seu
pagamento em até 7 dias após a compra caso o
cliente não se adapte à metodologia aplicada nos
treinamentos.

22. Custos e despesas por natureza
Controladora

Serviços prestados por terceiros
Serviços de marketing
Manutenção do sistema (plataforma)
Despesas de manutenção
Pessoal
Depreciação e amortização
Cursos e treinamentos
Outras
Total

2020
(7.295)
(5.827)
(2.135)
(1.730)
(1.020)
(756)
(628)
(2.631)
(22.022)

2019
(1.218)
(1.330)
(905)
(87)
(140)
(27)
(25)
(671)
(4.403)

2018
(440)
(471)
(660)
(76)
(249)
(15)
(57)
(62)
(2.030)

Custo do serviço prestado
Despesas com vendas e marketing
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Total

(6.272)
(6.062)
(9.688)
(22.022)

(1.419)
(1.406)
(1.578)
(4.403)

(916)
(471)
(647)
4
(2.030)
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Consolidado

Serviços prestados por terceiros
Serviços de marketing
Manutenção do sistema (plataforma)
Despesas de manutenção
Pessoal
Depreciação e amortização
Cursos e treinamentos
Outras
Total

2020
(7.334)
(5.827)
(2.135)
(1.731)
(1.020)
(759)
(628)
(2.640)
(22.074)

2019
(1.218)
(1.330)
(905)
(87)
(140)
(27)
(25)
(671)
(4.403)

2018
(440)
(471)
(660)
(76)
(249)
(15)
(57)
(62)
(2.030)

Custo do serviço prestado
Despesas com vendas / marketing
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Total

(6.310)
(6.062)
(9.702)
(22.074)

(1.419)
(1.406)
(1.578)
(4.403)

(916)
(471)
(647)
4
(2.030)

23. Resultado financeiro
Controladoria e Consolidado
2020

2019

2018

52
3
3
58

6
6

1
1

Despesa financeira
IOF
Despesas bancárias
Juros passivo
Multa compensatória
Juros sobre arrendamento
Total da despesa financeira

(35)
(34)
(10)
(100)
(120)
(299)

(1)
(5)
(13)
(19)

(3)
(2)
(2)
(7)

Resultado financeiro

(241)

(13)

(6)

Receita financeira
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas
Total da receita financeira

24. Instrumentos financeiros
Os valores justos estimados de ativos e passivos financeiros do Grupo foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de
realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente,
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes
metodologias de mercado pode gerar alterações nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez,
segurança e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas versus as vigentes no mercado, bem como na avaliação da situação econômico-financeira
das instituições envolvidas. O Grupo não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
O Grupo não possui operações de derivativos ou faz uso deste instrumento de natureza operacional ou
financeira.
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Os valores constantes nas contas patrimoniais, como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados
na forma contratada até 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e correspondem, aproximadamente, ao
seu valor justo. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, arrendamento e outras contas a pagar.

Valor justo

Custo amortizado

Controladora
2020
Total

1.895
4.266
6.161

4.196
4.196

1.895
4.266
4.196
10.357

-

337
3.051
3.388

337
3.051
3.388

Valor justo

Custo amortizado

Consolidado
2020
Total

1.914
4.266
6.180

4.196
4.196

1.914
4.266
4.196
10.376

-

337
3.051
3.388

337
3.051
3.388

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Instrumentos financeiros
Valor justo
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber
Total

123
213

Passivos
Outras contas a pagar
Partes relacionadas
Total

336

769
769

123
213
769
1.105

-

60
1.145
1.205

60
1.145
1.205

Instrumentos financeiros
Valor justo
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Total

75

Passivos
Outras contas a pagar
Partes relacionadas
Total

Controladora e Consolidado
2019
Custo amortizado
Total

Controladora e Consolidado
2018
Custo amortizado
Total

75

147
147

75
147
222

-

38
791
829

38
791
829
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Os valores de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e apresentados acima se
aproximam dos seus valores justos.
(a) Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores justos
Os valores justos informados não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como taxas de
juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Os
seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
Hierarquia do valor justo
O Grupo usa a seguinte hierarquia para determinar o valor justo dos instrumentos financeiros:
Nível 1: preços cotados nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos.
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo
registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente.
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor registrado que não sejam
baseados em dados observáveis no mercado.
Instrumentos financeiros

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Total

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Total

2020

2019

Controladora
2018

1.895
4.266
6.161

123
213
336

75
75

2020

2019

Consolidado
2018

1.914
4.266
6.180

123
213
336

75
75

Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas.
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seu valor de mercado idêntico aos saldos
contábeis. Para as aplicações financeiras, os valores contábeis informados no balanço patrimonial
aproximam-se do valor justo.
(b) Fatores de riscos
O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
•
•
•

Risco de crédito;
Risco de liquidez; e
Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, onde há uma gestão de riscos de mercado e
de crédito por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar a liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controles internos consiste em acompanhamento permanente
das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são efetuadas aplicações de
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, como também não efetuam
operações definidas como derivativos exóticos. Os resultados obtidos com essas operações estão
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração do Grupo.
(i) Risco de crédito
O Grupo está sujeito ao risco da inadimplência dos seus clientes, tanto pelo não pagamento dos serviços
prestados ou produtos disponibilizados, como pelo não cumprimento de disposições contratuais.
Quaisquer eventos que possam impactar negativamente a capacidade dos clientes de honrar suas
obrigações perante ao Grupo poderão resultar em perdas, bem como afetar o seu resultado operacional.
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(ii) Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos ativos e
passivos do Grupo, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações financeiras
assumidas, nos prazos estabelecidos. O Grupo conta com linhas de crédito junto a instituições
financeiras, bem como possui acesso ao mercado de capitais, com o objetivo de obter capital de giro
para suas atividades operacionais. Dificuldades em realizar esses descontos, acessar instituições
financeiras e o mercado de capitais podem causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos
do Grupo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos e podem limitar ou restringir o
nível de atividade nas operações para seus compromissos e impactar adversamente os resultados
financeiros e operacionais e por consequência, o crescimento do Grupo.
(iii) Risco de mercado
Os negócios do Grupo dependem principalmente de usuários que adquirem as assinaturas e
treinamentos em sua plataforma online. Uma redução na procura pelos produtos ofertados pelo Grupo
poderá afetar os ganhos do Grupo.

25. Segmentos operacionais
A Administração do Grupo, baseia suas decisões de negócios em relatórios financeiros preparados nos
mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas informações contábeis. As informações
contábeis são regularmente revistas pela Administração do Grupo para tomada de decisões sobre
alocações de recursos e avaliação de performance.
Portanto, a Administração concluiu que opera um único segmento operacional, que são as prestações de
serviços de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e
empresarial e, portanto, considera que divulgações adicionais sobre segmentos não são necessárias.

26. Transações não caixa
Conforme requerido pelo pronunciamento técnico NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
(IAS 7), item 43, a seguir estão apresentadas as transações de investimento e financiamento que não
envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram excluídas da demonstração dos
fluxos de caixa.

Transações de investimento
Adição de contrato de arrendamento
Baixas de arrendamento

Transações de financiamento
Adição de direito de uso
Baixas de arrendamento

2020

2019

2018

3.976
(476)

-

-

2020

2019

2018

3.976
(476)

-

-

27. Seguros
Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo possui cobertura de seguros para o imóvel arrendado, cujo valor
total do prêmio do seguro contratado foi de R$ 10.000.
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação quanto à necessidade de contratação, bem
como da adequação das coberturas de seguros e suas premissas.
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28. Eventos subsequentes
Plano de remuneração baseado em quotas
Em 04 de fevereiro de 2021 foi aprovado o plano de incentivo baseado na outorga de quotas, em duas
modalidades distintas: (a) outorga de quotas físicas; e/ou (b) outorga de quotas virtuais. Após
transcorridos os períodos de elegibilidade, cada quota física do plano dá direito ao beneficiário a uma
quota da Empresa. Já a quota virtual é a unidade representativa do direito do beneficiário de receber o
valor correspondente a uma quota de emissão da Empresa, em dinheiro. Portanto, nenhuma quota do
capital social da Empresa será entregue ao beneficiário em razão das quotas virtuais outorgadas.
O plano tem por objetivo promover: (a) a atração, motivação e retenção de executivos, diretores e
prestadores de serviços-chave da Empresa; (b) o alinhamento dos interesses de tais pessoas aos
interesses da Empresa e de seus Sócios; e (c) o estímulo à expansão da Empresa e ao atingimento de
suas metas e resultados estabelecidos mediante um comprometimento de longo prazo por parte de seus
executivos e colaboradores.
Por meio de aprovação de reunião de sócios, são firmados os instrumentos particulares de outorga de
quotas físicas ou virtuais, conforme aplicável, celebrado entre a Empresa e cada um dos beneficiários,
nos quais constam as condições específicas quanto aos participantes (beneficiários), o número total de
quotas da Empresa objeto da outorga, respectivas regras específicas, inclusive do cálculo do preço de
liquidação em caixa, no caso das quotas virtuais, e os prazos para exercício da conversão das quotas do
Plano em quotas do capital social da Empresa. Os critérios de precificação (valuation) das quotas físicas
e virtuais são idênticos.
Os contratos de outorga de quotas preveem que, na hipótese de desligamento do beneficiário por justo
motivo, todas as quotas não exercidas, físicas ou virtuais, serão extintas. No caso de quotas físicas, a
Empresa efetuará a recompra da totalidade dessas quotas detidas pelo beneficiário na data do
desligamento pelo valor total e agregado de R$100,00 (cem reais), independentemente do número de
quotas físicas detidas pelo beneficiário. Para os desligamentos sem justa causa, a Empresa deverá
pagar o valor das quotas virtuais ou recomprar as quotas físicas, liquidando-as em vinte e quatro
parcelas mensais, corrigidas pelo CDI. Os beneficiários não terão direito ao exercício de nenhuma quota
em caso de término do vínculo com a Empresa antes do fim do período de elegibilidade.
(i)

Contratos de outorga de quotas

Em reunião de sócios de 04 de fevereiro de 2021 foram outorgadas 106.123 quotas, das quais 46.823
são quotas físicas e 59.300 quotas virtuais, por meio de Contratos de Outorga de Quotas firmados com
determinados beneficiários.
Os beneficiários estão sujeitos a um período de elegibilidade de 12 meses, contados da data de início do
benefício, cujo primeiro período de elegibilidade foi em janeiro de 2021. Após alcançada a data de
elegibilidade, os beneficiários terão quotas plenamente adquiridas, mensalmente, a uma razão que varia
entre os contratos de outorga entre 1/12 avos, 1/24 avos e 1/36 avos (vesting period). Esse vesting
period pode ser alterado para 24 meses no caso de ocorrer um evento de IPO (abertura de capital social
em bolsa de valores) ou de venda do controle da Empresa.
Após terem as quotas plenamente adquiridas, ou seja, após transcorridos os períodos de elegibilidade e
vesting, os beneficiários terão até 10 anos, contados da data de assinatura do contrato de outorga, para
notificar a Empresa e exercerem o direito de recebimento do prêmio, no caso das quotas virtuais, ou de
converterem suas quotas do plano em quotas do capital social da Empresa, no caso de quotas físicas.
Não há desembolso exigido dos beneficiários para o exercício do direito concedido pelos contratos de
outorga de quotas.
Até esta data, a Empresa não recebeu nenhuma notificação de seus beneficiários. Consequentemente,
não houve o exercício de nenhuma quota no âmbito do plano de remuneração baseado em quotas.
(ii)

Reconhecimento e critérios de mensuração do valor justo

A Empresa deverá reconhecer uma despesa de remuneração em contrapartida ao aumento de
patrimônio líquido durante o período em que o beneficiário adquirir o direito de exercer as quotas físicas a
ele outorgadas (vesting period). Essa despesa ocorrerá da mesma forma para as quotas virtuais,
entretanto será reconhecido um passivo representativo da obrigação de liquidação em caixa.
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A mensuração das quotas físicas e virtuais devem corresponder ao valor justo das quotas da Empresa,
conforme previsto em contrato de outorga. Para transações liquidadas em caixa (quotas virtuais), a
Empresa deverá mensurar os serviços adquiridos e o passivo incorrido por meio do valor justo do
passivo, conforme regra de precificação prevista no contrato de outorga.
Até 31 de dezembro de 2020, por não ter transcorrido nenhum vesting period, não houve efeito de
mensuração do plano nas demonstrações financeiras da Empresa.
*

*

*

54

384

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de
2009, os abaixo assinados, diretores da TC Traders Club S.A., sociedade por ações
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto
Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
26.345.998/0001-50, (“Companhia”), declaram que:

(i)

Revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações contábeis
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

São Paulo, 31 de março de 2021.

Diretores:

___________________________
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
Diretor Presidente

___________________________
Israel Calebe Massa
Diretor Financeiro
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Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores
Independentes

Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de
2009, os abaixo assinados, diretores da TC Traders Club S.A., sociedade por ações
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto
Magalhaes Jr., nº 758, 7º andar, CEP 04.542-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
26.345.998/0001-50, (“Companhia”), declaram que:

(i)

Revisaram, discutiram e concordaram com as conclusões expressas no
relatório de revisão especial dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018.

São Paulo, 31 de março de 2021.

Diretores:

___________________________
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
Diretor Presidente

___________________________
Israel Calebe Massa
Diretor Financeiro

386

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS PRO FORMA NÃO AUDITADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE QUATRO MESES FINDO EM 30 DE ABRIL DE
2021 E EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

387

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

388

TC Traders Club S.A.
Relatório de asseguração emitido por auditor independente sobre a compilação de
informações financeiras consolidadas pro forma para atendimento à Instrução CVM N.º
565 de 15 de junho de 2015
Em 30 de abril de 2021

389

Índice
Página
Relatório de asseguração emitido por auditor independente sobre a compilação de informações
financeiras consolidadas pro forma para atendimento à Instrução CVM N.º 565

3

Anexo I – Demonstrações dos resultados consolidados pro forma em 30 de abril de 2021 e 31 de
dezembro de 2020

6

Anexo II – Notas explicativas da Administração para as informações financeiras consolidadas
pro forma

8

390

Relatório de asseguração emitido por auditor
independente sobre a compilação de informações
financeiras consolidadas pro forma para
atendimento à Instrução CVM No 565
Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
TC Traders Club S.A.
São Paulo – SP

Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a compilação de
informações financeiras consolidadas pro forma da TC Traders Club S.A. (“Companhia”), elaborada sob
o
responsabilidade de sua administração, para atendimento à Instrução n. 565, emitida pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”). As informações financeiras pro forma compreendem a demonstração do
resultado consolidado pro forma para o período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021 e para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas notas explicativas. Os critérios aplicáveis
com base nos quais a administração da Companhia compilou as informações financeiras pro forma estão
especificados no Comunicado CTG 06 – Apresentação de Informações Financeiras pro forma, editado
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e estão sumariados nas notas explicativas que integram as
informações financeiras consolidadas pro forma.
As informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas pela administração da Companhia
para ilustrar o impacto da aquisição do controle da CALC Sistemas de Gestão Ltda. (Software – Sencon)
apresentado na nota explicativa detalhada no Anexo II sobre sua demonstração do resultado para o
período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
como se a aquisição do controle tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020. Como parte desse processo,
informações sobre o desempenho operacional da Companhia foram extraídas pela administração da
Companhia das demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de
2020 e período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021, sobre as quais emitimos relatórios de
auditoria datados de 31 de março de 2021 e 14 de maio de 2021, respectivamente, sem ressalvas.

Responsabilidade da administração da Companhia pelas informações
financeiras consolidadas pro forma
A administração da Companhia é responsável pela compilação das informações financeiras consolidadas
pro forma com base no Comunicado CTG 06.

Nossa independência e controle de qualidade
Cumprimos com a independência e outros requerimentos de ética das NBCs PG 100 e 200 e NBC PA
400, que são fundamentados nos princípios de integridade, objetividade e competência profissional e
que, também, consideram o sigilo e o comportamento dos profissionais.
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Aplicamos os padrões internacionais de controle de qualidade estabelecidos na NBC PA 01 e, dessa
forma, mantemos apropriado sistema de controle de qualidade que inclui políticas e procedimentos
relacionados ao cumprimento dos requerimentos de ética, padrões profissionais, exigências legais e
requerimentos regulatórios. (Incluído pela NBC TO 3420 (R1))

Responsabilidade do auditor independente
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião, conforme requerido pela Comissão de Valores
Mobiliários, sobre se as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas pela
administração da Companhia, em todos os aspectos relevantes, com base no Comunicado CTG 06.
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a NBC TO 3420 (R1) – Trabalho de Asseguração sobre a
Compilação de Informações Financeiras pro forma Incluídas em Prospecto, emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade, equivalente à norma internacional emitida pela Federação Internacional de
Contadores ISAE 3420. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que os procedimentos de auditoria sejam planejados e executados com o objetivo de obter segurança
razoável de que a administração da Companhia compilou, em todos os aspectos relevantes, as
informações financeiras consolidadas pro forma com base no Comunicado CTG 06.
Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou reemissão de quaisquer
relatórios ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas usadas na compilação das
informações financeiras consolidadas pro forma.
A finalidade das informações financeiras consolidadas pro forma é a de exclusivamente ilustrar o impacto
do evento ou da transação relevante sobre as informações financeiras históricas da entidade, como se o
evento ou a transação tivesse ocorrido na data anterior selecionada para propósito ilustrativo. Dessa
forma, nós não fornecemos qualquer asseguração de que o resultado real do evento ou da transação em
30 de abril de 2021 teria sido conforme apresentado.
Um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras pro forma consolidadas foram
compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis, envolve a execução de
procedimentos para avaliar se os critérios aplicáveis adotados pela Administração da Companhia na
compilação das informações financeiras consolidadas pro forma oferecem base razoável para
apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação, e para obter
evidência suficiente apropriada sobre se:
x

Os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios; e

x

As informações financeiras consolidadas pro forma refletem a aplicação adequada desses ajustes às
informações financeiras históricas.

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente, levando em
consideração seu entendimento sobre a Companhia, sobre a natureza do evento ou da transação com
relação à qual as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas, bem como outras
circunstâncias relevantes do trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação geral das
informações financeiras consolidadas pro forma.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre a
compilação das informações financeiras consolidadas pro forma.

Opinião
Em nossa opinião, as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas, em todos os
aspectos relevantes, com base no Comunicado CTG 06.
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Outros assuntos
Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(i)

De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não
temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra
circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós
prestados e que estão acima descritos;
(ii) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos Administradores da
Companhia com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham
ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade da respectiva conclusão.

São
maio
2021
ão Paulo, 14 de ma
m
io de 202
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Anexo I – Demonstrações dos resultados
consolidados pro forma em 30 de abril de
2021 e 31 de dezembro de 2020 (em
Reais)
Demonstrações dos resultados consolidados pro forma em 30 de abril de 2021
TC Traders Club S.A.
( Em milhares de Reais)
Consolidado
TC Traders
Club S.A.

CALC
Sistemas de
Gestão

01/01/2021 a
30/04/2021

01/01/2021 a
31/03/2021 (i)

Ajustes
pro forma

Notas

Saldos
pro forma
01/01/2021 a
30/04/2021

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos

21.044
(5.894)

3.632
(87)

(1.108)

Lucro bruto

15.150

3.545

(1.108)

17.587

(3.647)
(10.084)
(1.957)

(33)
(469)
-

-

(3.680)
(10.553)
(1.957)

Lucro operacional antes do resultado financeiro

(538)

3.043

(1.108)

1.397

Despesas financeiras
Receitas financeiras

44
(368)

-

Resultado financeiro líquido
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

Despesas com vendas / marketing
Gerais e Administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício

(a)

24.676
(7.089)

(2)

44

(324)

(2)

44

(282)

(862)

3.041

(1.064)

1.115

(169)
1.005

(414)
-

362

(26)

2.627

(702)

(b)

(c)

44
(326)

(583)
1.367
1.899

(i) Decorrente da CALC Sistemas de Gestão ter sido adquirida em 01/04/2020, consideramos para fins deste pro-forma, o resultado obtido entre 01/01/2021 e
31/03/2021, sendo o resultado do mês e abril de 2021 já consolidado na TC Traders Club S.A.
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Demonstrações dos resultados consolidados pro forma em 31 de dezembro de
2020
TC Traders Club S.A.
( Em milhares de Reais)
Consolidado
TC Traders
Club S.A.

CALC
Sistemas de
Gestão

01/01/2020 a
31/12/2020

01/01/2020 a
31/12/2020

Ajustes
pro forma

Notas

Saldos
pro forma
01/01/2020 a
31/12/2020

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos

40.126
(6.310)

8.726
(188)

(4.443)

Lucro bruto

33.816

8.538

(4.443)

37.911

Despesas com vendas / marketing
Gerais e Administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

(6.062)
(9.702)
-

(60)
(1.048)

-

(6.122)
(10.750)
-

Lucro operacional antes do resultado financeiro

18.052

7.430

(4.443)

21.039

Despesas financeiras
Receitas financeiras

58
(299)

(47)

(257)

Resultado financeiro líquido

(241)

(47)

(257)

(545)

Lucro antes do imposto de renda e contribuição

17.811

7.383

(4.700)

20.494

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

(4.656)
-

(774)

-

(5.430)
-

Lucro líquido do exercício

13.155

6.609

(4.700)

15.064

(d)

(e)

48.852
(10.941)

58
(603)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações financeiras pro forma.
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Anexo II – Notas explicativas da
Administração para as demonstrações
financeiras consolidadas pro forma
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional
A TC Traders Club Ltda. (“TC”, “Companhia” ou “Grupo”), foi constituída em 15 de setembro de 2016,
sediada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 748 – 7º andar, São Paulo - SP. A TC tem em seu
objeto social as seguintes atividades: i) treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco
na área financeira e empresarial; ii) operação de páginas e portais da internet que atualizam
periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial
e do sistema político brasileiro; iii) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na
internet; iv) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferencias e
exposições comerciais e ou profissionais, seja pela internet ou evento físico; v) desenvolvimento de
programas de computador sob encomenda; vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis e não – customizáveis; vii) consultoria em tecnologia da informação; e viii)
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Em 05 de fevereiro de 2021, os sócios da Companhia aprovaram na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do
Código Civil, a transformação do tipo jurídico de sociedade empresária limitada para sociedade anônima.
As presentes notas explicativas foram elaboradas pela Administração da Companhia para as
informações financeiras consolidadas pro forma referentes ao período de quatro meses findo em 30 de
abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme requerido pela Instrução CVM nº.
565 de 15 de junho de 2015 e em atendimento à Orientação Técnica OCPC 06 – Apresentação de
informações financeiras consolidadas pro forma emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CTG 06) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM
709/13).
As demonstrações financeiras históricas utilizadas como base de elaboração das informações financeiras
consolidadas pro forma foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, interpretações e
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2. Descrição das transações e base para elaboração das informações
financeiras consolidadas pro forma
Descrição da transação
Conforme “Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, firmado em
1º de abril de 2021, entre TC Traders Club S/A e os quotistas da CALC Sistemas de Gestão Ltda.
(Software – Sencon), a Companhia adquiriu 100% das quotas do capital social da CALC Sistemas de
Gestão Ltda (Software – Sencon), que se tornará subsidiária integral da Companhia.
Preço de Aquisição: Em contrapartida à transferência de 100% das quotas da referida Empresa, a
Companhia pagará aos vendedores uma parte em dinheiro de R$ 42.000, sujeito ao ajuste de preço, nos
termos contratuais, e emitiu, em 1º de abril de 2021, em favor dos vendedores, 8.333.320 (oito milhões,
trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações ordinárias da Companhia, representativos de
aproximadamente 3,9% do seu capital social.
Forma de pagamento da parte em dinheiro:



R$ 2.000 realizada durante o 1º trimestre de 2021, à título de parcela sinal.
R$ 18.000 a serem liquidados durante o 2º trimestre de 2021; e
8
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R$ 22.000 devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, sendo a 1º parcela paga após 30 (trinta) dias contados a partir da data
do pagamento da parcela à vista do fechamento.

Base de elaboração das informações financeiras consolidadas pro forma
Estas informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas foram preparadas e são
apresentadas conforme a Norma Brasileira de Contabilidade CTG 06 - Apresentação de Informações
Financeiras Pro Forma, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem por base a
Orientação Técnica OCPC 06 - Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma, emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e devem ser lidas em conjunto com, bem como são
referidas em sua totalidade e derivam das:
i)

demonstrações financeiras consolidadas da TC Traders Club S.A., elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o período
findo em 30 de abril de 2021, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo relatório
de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 14 de maio de 2021, sem ressalvas;

ii) demonstrações financeiras consolidadas da TC Traders Club S.A., elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 31 de março de 2021, sem
ressalvas;
iii) demonstrações financeiras consolidadas da CALC Sistemas de Gestão LTDA, elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o período
findo em 30 de abril de 2021, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo relatório
de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 14 de maio de 2021, sem ressalvas;
iv) demonstrações financeiras consolidadas da CALC Sistemas de Gestão LTDA, elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 14 de maio de 2021, sem
ressalvas;

3. Ajustes pro forma
As demonstrações consolidadas do resultado pro forma não auditados foram preparados para refletir os
efeitos da operação de combinação de negócios, como se referida Combinação tivesse acontecido em 1°
de janeiro de 2020.
As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas foram elaboradas e apresentadas a
partir das demonstrações financeiras históricas da TC Traders Club S.A. e da CALC Sistemas de Gestão
LTDA. e os ajustes pro forma foram determinados com base em premissas e estimativas, as quais
acreditamos serem razoáveis, e incluem os seguintes ajustes:
Demonstração dos resultados – período de quatro meses findo em 30/04/2021
(a)

Refere-se a amortização de 3 meses da mais valia do software. A amortização do mês de abril de
2021, já foi considerada no resultado consolidado da TC Traders Club S.A., tendo em vista que a
operação ocorreu em 1 de abril de 2021.

(b)

Refere-se a reversão dos juros incorridos sobre os valores a pagar gerados na aquisição da CALC
Sistemas de Gestão, totalmente reconhecidos e liquidados em 2020, caso a operação tivesse
ocorrido em 1 de janeiro de 2020.

(c)

Refere-se a reversão do IR e CS diferido calculado sobre os demais ajustes
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Demonstração dos resultados – exercício findo em 31/12/2020
(d) Refere-se a amortização de 12 meses da mais valia do Software.
(e)

Refere-se aos juros incorridos sobre os valores a pagar gerados na aquisição da CALC Sistemas de
Gestão.

*

*

*
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Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações contábeis
intermediárias
Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Administradores e Cotistas da
Calc Sistemas de Gestão Ltda.
Passo Fundo – RS

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Calc Sistemas de Gestão Ltda. (Empresa),
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de abril de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
período de quatro meses findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa em 30
de abril de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de quatro
meses findo nessa data, 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).

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 contábeis intermediárias”.
Somos independentes em relação à Empresa, 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 as demais responsabilidades éticas de acordo com estas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis intermediárias como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações contábeis intermediárias e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.

1. Reconhecimento de receita (Notas Explicativas no 6 item “b” e nº 18)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria
Devido ao setor de atuação, a Empresa possui montante significativo de receitas de prestação de
serviços com plataforma de gestão do Imposto de Renda Pessoa Física incidentes sobre operações de
renda variável. Tais receitas são reconhecidas no momento em que as respectivas obrigações de
desempenho são atendidas e envolvem montantes relevantes, pulverizados e descentralizados que, em
sua maioria, são liquidados por meio de operações parceladas via cartões de crédito por parte dos
usuários. Considerando o volume transacionado das vendas e a determinação dos controles para
identificar e mensurar as vendas a serem faturadas ao longo do tempo (no momento em que a Empresa
satisfaz as obrigações de desempenho), consideramos o reconhecimento de receita de prestação de
serviços de gestão do Imposto de Renda Pessoa Física como um dos principais assuntos de auditoria,
novamente, para este período.
Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

entendimento do processo e levantamento dos controles internos relacionados ao reconhecimento
das receitas através do desenho dos controles internos, bem como análise das premissas utilizadas
pela administração da Empresa para o reconhecimento de receitas, observando se as políticas para
reconhecimento das receitas estavam de acordo com a estrutura de reporte aplicável;

x

realização de procedimentos substantivos (testes de detalhe) para as vendas através de
amostragens, tendo como objetivo a análise e a validação do reconhecimento e mensuração das
vendas de acordo com o plano contratado por cada usuário; e

x

avaliação das divulgações efetuadas pela administração nas demonstrações contábeis
intermediárias.

Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que são razoáveis as premissas, critérios e
metodologias utilizadas pela Empresa para mensuração, registro e divulgação das receitas de prestação
de serviços com gestão de Imposto de Renda Pessoa Física incidentes sobre operações de renda
variável, estando as informações apresentadas nas demonstrações contábeis intermediárias consistentes
com as informações analisadas em nossos procedimentos de auditoria no contexto daquelas
demonstrações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao período de quatro meses findo em 30 de abril de
2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Empresa e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com
a auditoria das demonstrações contábeis intermediárias da Empresa. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis intermediárias e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos na NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nessa Norma e é consistente em relação às demonstrações contábeis intermediárias tomadas
em conjunto.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis intermediárias
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
intermediárias 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) e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis intermediárias livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Empresa 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 administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
intermediárias
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias,
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 contábeis intermediárias.
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:

x identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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;

x obtivemos 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 Empresa;

x avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;

x 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
à eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis intermediárias 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 Empresa a não mais se
manter em continuidade operacional;

x avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
intermediárias, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as
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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 e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança a 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 contábeis
intermediárias do período 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.
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6

407

8
-

Adiantamentos

Impostos a recuperar

Partes relacionadas

10

Total Ativo

4.319

505

116

389

3.814

-

76

10

896

2.832

30/04/2021

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Total do ativo não circulante

9

Imobilizado

Intangível

Ativo não circulante

Total do ativo circulante

7

Caixa e equivalentes de caixa

Notas

Contas a receber

Ativo circulante

ATIVO

(Em milhares de reais)

1.315

161

99

62

1.154

350

59

-

552

193

31/12/2020

Balanços patrimoniais em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

7

408

17.c

Dividendos a pagar

17.b

4.319

801

789

12

136

136

3.382

-

1.890

156

3

1.315

134

122

12

12

12

1.169

-

50

725

352

39

31/12/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

17.a

Capital social

14

Reserva de lucros

Patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

Arrendamento LP

Passivo não circulante

Total do passivo circulante

-

14

Arrendamento

Outras contas a pagar

13

Passivo de contrato

860

193
283

11

30/04/2021

Obrigações tributárias

Notas

Obrigações sociais e trabalhistas

Passivo circulante

PASSIVO

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.
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Custo do serviço prestado

12

1.521

3.412

1.521

(12)

(12)

(570)

3.982

(10)

(10)

1.533

(335)

(892)

3.992

(317)

(18)

1.868

(38)

1.906

30/04/2020

(734)

(158)

4.884

(121)

5.005

30/04/2021

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Lucro do período

Imposto de renda e contribuição social corrente

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Resultado financeiro líquido

Despesa financeira

20

Gerais e administrativas

Resultado operacional antes do resultado financeiro

19
19

Despesas com vendas / marketing

Receitas (despesas) operacionais

Lucro bruto

18
19

Receita líquida

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado para o período de quatro meses findo em
30 de abrl de 2021 e 2020

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

9

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.
Demonstrações dos resultado abrangente para o periodo de quartro meses findo em
30 de abril de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

30/04/2021

Lucro do período

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente do período

30/04/2020

3.412

1.521

-

-

3.412

1.521

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

410

10

411

896

12

12
-

Saldo em 30 de abril de 2020

Saldo em 1º de janeiro de 2021

Lucro do período

Dividendos propostos

789

(1.890)

(855)

3.412

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

12

-

17. c)

Saldo em 30 de abril de 2021

-

17. c)

Dividendos distribuídos

122

(983)

-

17. c)

Dividendos distribuídos

Lucro do período

1.521

358

Reserva de lucros

-

12

Capital social

-

Saldo em 1º de janeiro de 2020

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido em
30 de abril de 2021 e 2020

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

Total

0

801

(1.890)

(855)

3.412

134

908

(983)

1.521

370

11

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.
Demonstrações do fluxo de caixa para o período de quatro meses findo em
30 de abril de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

30/04/2021

30/04/2020

Das atividades operacionais
Resultado do período

3.412

1.521

Ajustes por:
Depreciações e amortizações

38

Despesa de Juros

12

2

2

3.452

1.535

(344)

(145)

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber
Adiantamentos

(10)

(30)

Impostos a recuperar

(17)

-

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações sociais e trabalhistas

154

18

Obrigações tributárias

(69)

212

Adiantamento de clientes

135

116

Outras contas a pagar

(3)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

3.298

(13)
1.693

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado

(115)

Aquisição de intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

-

(20)

(28)

(135)

(28)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos

(19)

(12)

Partes relacionadas - ativo

350

-

Distribuição de lucros

(855)

(983)

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

(524)

(995)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

2.639

670

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício

193

52

No final do exercício

2.832

722

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

2.639

670

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.
Demonstrações do valor adicionado para o período de quatro meses findo em
30 de abril de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

30/04/2021

30/04/2020

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

5.315

2.392

5.315

2.392

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

(2)

(17)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(506)

(201)

Valor adicionado bruto

4.807

2.174

Depreciação e amortização

(38)

(12)

Valor adicionado líquido produzido pela Empresa

4.769

2.162

Valor adicionado total a distribuir

4.769

2.162

Distribuição do valor adicionado

4.769

2.162

368

99

4

0

Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

21

3

393

102

Federais

844

527

Municipais

110

0

954

527

10

12

10

12

2.557

538

Impostos, taxas e contribuições

Remuneração de capitais de terceiros
Juros

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos do período
Dividendos

855

983

3.412

1.521

4.769

2.162

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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Notas explicativas da
Administração às demonstrações
contábeis intermediárias para o
período de quatro meses findo
em 30 de abril de 2021
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando
indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A CALC Sistemas de Gestão Ltda. (“CALC”, “Sencon” ou “Empresa”), foi constituída em 15 de outubro de
2003, sediada na Rua Capitão Araujo, 1011, Centro, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Empresa tem
em seu objeto social as seguintes atividades: processamento de dados e desenvolvimento de softwares
e sistemas de informática. A Empresa possui uma plataforma focada na gestão do Imposto de Renda
Pessoa Física incidente sobre operações de renda variável, denominado “Sencon” (website:
www.sencon.com.br)
Covid-19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos
limitados de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus
(Covid-19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de
março de 2020, a OMS declarou alerta global de pandemia do novo Coronavírus, afetando a rotina da
população e da atividade econômica global.
Diante deste cenário, a Empresa analisou os impactos advindos da pandemia de Covid-19 e vem
adotando medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas
autoridades de saúde no que se refere à segurança de seus colaboradores e continuidade normal de
suas operações.
Apesar da intensidade da crise deflagrada pela Covid-19 na saúde pública e economia mundial, a
mudança de hábito da população, decorrente principalmente da necessidade de isolamento social,
mudanças no modelo de trabalho (ampla utilização do home office) e redução das atividades de lazer,
levaram a população brasileira à uma nova realidade, na qual a tecnologia se tornou uma grande aliada
das empresas e famílias. Adiciona-se a esse cenário, a política monetária brasileira que imputou uma
mudança importante no mercado, quando determinou a taxa Selic em 2% ao ano, fato que levou grande
parte da população brasileira a procurar alternativas de investimentos. Neste cenário, apesar de todas as
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dificuldades e males causados pela Covid-19, a Sencon vivenciou um forte crescimento dos seus
números de usuários.
Com base no exposto anteriormente, a Empresa entende que os impactos em suas demonstrações
contábeis e desempenho operacional e financeiro não foram afetados durante o período findo em 30 de
abril de abril de 2021 e exercício de 2020 como consequência da pandemia de Covid-19.

2. Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), as quais incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas
internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Empresa em 14 de maio
de 2021.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de
apresentação da Empresa. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.

4. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que
afetam a aplicação das políticas contábeis da Empresa e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas
são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
(a) Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:
x

Nota explicativa nº 19 - reconhecimento de receita: se a receita de venda de assinaturas é
reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico no tempo;

x

Nota explicativa nº 11 - reconhecimento do ativo intangível (CPC 4 (R1)): Diante do constante
desenvolvimento e aprimoramento do software (plataforma) utilizado pela Empresa, apenas os
gastos integralmente identificados e controlados para desenvolvimento e evolução da
plataforma (“Sencon”) são ativados, em decorrência de sua geração de benefícios futuros.

x

Nota explicativa nº 15 - Prazo do arrendamento: a Empresa determina o prazo do arrendamento
como o prazo contratual não cancelável, juntamente com os períodos incluídos em eventual
opção de renovação na medida em que essa renovação seja avaliada como razoavelmente
certa e com períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato na medida em que
também seja avaliada como razoavelmente certa.
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x
(b) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 30 de abril de 2021 e 31
de dezembro de 2020 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x

Nota explicativa nº 3.g - principais premissas em relação ao prazo de amortização do
desenvolvimento de softwares;

x

Nota explicativa nº 17 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e

(c) Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Empresa requer a mensuração de valor justo para
ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Empresa usa dados observáveis de mercado,
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
x

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

x

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

x

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).

A Empresa reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das
demonstrações contábeis em que ocorreram as mudanças.

5. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes
itens materiais, que são mensurados a cada data de reporte e reconhecidos nos balanços patrimoniais:
x

os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são
mensurados pelo valor justo;

6. Políticas contábeis
A Empresa aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação ao contrário.
(a) Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para o real pelas taxas de câmbio nas datas das
transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são
reconvertidos para o real à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são
mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para o real à taxa de câmbio na
data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo
histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
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(b) Receita de contrato com cliente
A receita de contratos com clientes é reconhecida, baseada no modelo de cinco passos: (1) identificação
dos contratos com os clientes; (2) identificação das obrigações de desempenho previstas nos contratos;
(3) determinação do preço da transação; (4) alocação do preço da transação à obrigação de performance
previstas nos contratos e (5) reconhecimento da receita quando a obrigação de performance é atendida.
Não há componente de financiamento significativo nos contratos celebrados com clientes (nem declarada
de forma expressa no contrato nem de forma implícita pelos termos de pagamento pactuados pelas
partes). Também não há componente de contraprestação a pagar ao cliente nos contratos celebrados
pela Empresa. A contraprestação prometida ao cliente está declarada expressamente em contrato ou
acordo realizado, e há não previsão de variabilidade sobre as transações de receitas.
Identificação do contrato com o cliente
Os acordos celebrados (termos e condições) entre a Empresa e os usuários contém substância
comercial, uma vez que são aprovados pelas partes e os direitos de cada parte, bem como as condições
de pagamento são claramente identificadas.
(c) Benefícios a empregados
(i)

Benefícios de curto prazo a colaboradores
Obrigações de benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso a Empresa tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a
obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

(ii) Benefícios de término de vínculo empregatício
Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como uma despesa quando a
Empresa não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quando a Empresa reconhece os
custos de uma reestruturação. Caso pagamentos sejam liquidados depois de 12 meses da data
do balanço, então eles são descontados aos seus valores presentes.
(d) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras da Empresa compreendem:
x
x
x

receita de juros;
despesa de juros;
taxas de intermediações com operadoras de cartão.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:
x
x

valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto
do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo.
No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo
amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento
inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a
ser feito com base no valor bruto.
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(e) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do período findo em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de
2020 foram apurados através do regime de lucro presumido, através da aplicação das alíquotas de 15%,
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição
social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
A Empresa determinou que os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social,
incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, foram
contabilizados de acordo com o NBC TG 25 (R1) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes (IAS 37).
(i)

Imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a
serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

(f) Imobilizado
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Empresa.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A
depreciação é reconhecida no resultado.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

Direito de uso

30/04/2021

31/12/2020

2 anos

2 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado.
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(g) Ativos intangíveis
(i)

Reconhecimento e mensuração
Pesquisa e desenvolvimento (software)
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento
puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo for tecnicamente e
comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se a Empresa tiver
a intenção e recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os
demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o
reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo,
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

(ii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.
(iii) Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no
resultado.
As vidas úteis estimadas dos intangíveis são as seguintes:

Software

(i)

30/04/2021

31/12/2020

5 anos

5 anos

Refere-se à plataforma (software) - Sencon, desenvolvido internamente pela Empresa, em
processo de desenvolvimento contínuo de novas soluções e melhoria das existentes.

A plataforma (software) registrada como um ativo intangível, após o reconhecimento inicial
aplicando os requisitos da NBC TG 04 (R3) Ativo Intangível (IAS 38), é amortizada pelo período
esperado de vida útil e benefício econômico de 5 anos, e avaliado por impairment quando e se
houver indicativos para tal.
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.
(h) Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando a Empresa se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
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Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
(ii) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que a Empresa mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:
x
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR.
x
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja
mantido para negociação, a Empresa pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a
Empresa designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos
requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar
ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
A Empresa realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
x

x
x
x

as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa
de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da
venda de ativos;
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Empresa;
os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada
no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e
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x

a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento
contínuo dos ativos da Empresa.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido,
incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
a custo
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de
dívida a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros
calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment
são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA.
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o
resultado.

Instrumentos
patrimoniais a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
(iii) Desreconhecimento
Ativos financeiros
A Empresa desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos contratuais de recebimento aos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a
Empresa nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
A Empresa realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.
Passivos financeiros
A Empresa desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Empresa também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso
em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
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No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado. A Empresa como parte de sua política de fluxo de caixa,
procede com a antecipação dos recebíveis junto a operadora de meio de pagamento, da forma
que reconhece o passivo antecipado e a despesa financeira auferida nesta operação, visto que,
em essência tais antecipações tem característica de instrumento de dívida, em decorrência da
não satisfação da obrigação de performance e consequentemente reconhecimento da receita.
(iv) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Empresa tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(i) Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros não-derivativos
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
A Empresa reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:
x
x

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
ativos de contrato.

(ii) Ativos não financeiros
Em cada data de reporte, a Empresa revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros
(exceto ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda ao valor
recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de
outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de
UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da
UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC
(ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo
de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
(j)

Provisões

As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa
antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e
riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela
passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira.
22

422

(k) Arrendamentos
No início de um contrato, a Empresa avalia se um contrato é ou contém um arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um
ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato
transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Empresa utiliza as definições de
arrendamento previstas na NBC TG 06 (R3)/IFRS 16.
(i)

Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Empresa aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em
seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, a Empresa optou
por não separar os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes
de arrendamento e não arrendamento como um único componente.
A Empresa reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início
do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o
valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de
arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos
pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na
desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento,
menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de
início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade
do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de
direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de
direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na
mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente
reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas
remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de
empréstimo incremental da Empresa. Geralmente, a Empresa usa sua taxa incremental sobre
empréstimo como taxa de desconto.
A Empresa determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o
tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:
x
x
x
x

pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início;
valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de
valor residual; e
o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de
exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.

O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que
sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Empresa alterar sua avaliação se
exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento
revisado fixo em essência.
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Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
A Empresa apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade para
investimento no "ativo imobilizado" e passivos de arrendamento em "arrendamento" no balanço
patrimonial.
(l)

Mensuração do valor justo

Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo
em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no mercado
principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Empresa tem acesso nessa data. O
valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações da Empresa requer a mensuração de valores justos, tanto
para ativos e passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, a Empresa mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado num
mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações para o
ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informações de precificação
de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, a Empresa utiliza técnicas de avaliação que
maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A
técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em
conta na precificação de uma transação.
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda,
Empresa mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente
o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Empresa determinar
que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado
nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa
técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em
relação à mensuração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação.
Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do
instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado
observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro.
(m) Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Novas normas, alterações e interpretações à normas existentes que não são efetivas ainda e não foram
adotadas antecipadamente pela Empresa (para as quais não se espera impactos significativos no
período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais não estão sendo efetuadas):
x
x
x
x
x
x
x

IFRS 17 Contratos de seguros;
Alterações ao IFRS 17 Contratos de seguros (alterações ao IFRS 17 e IFRS 4);
Referências à Estrutura Conceitual;
Produtos antes do uso pretendido (alterações ao IAS 16);
Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao IAS 37);
Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41);
Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao IAS 1).

24

424

7. Caixa e equivalentes de caixa
30/04/2021 31/12/2020
Bancos
Aplicações financeiras
Total

2.674
158
2.832

176
17
193

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e títulos
emitidos e compromissados por instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à
variação do Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), e possuem liquidez imediata, o rendimento
médio das aplicações financeiras no período findo em 30 de abril de 2021 e exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 foram em torno de 85% do CDI.

8. Contas a receber
30/04/2021 12/12/2020
Contas a receber
Total

896
896

552
552

Os saldos a receber de clientes são realizáveis em até 30 dias, para os quais a Empresa avaliou não
haver o risco de inadimplência, por serem preponderantemente recebíveis de cartões de crédito.

9. Imobilizado
(a) Conciliação do valor contábil

Móveis e
utensílios
Custo
Em 1º de janeiro de 2020
Adições
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 30 de abril de 2021

33
33

Máquinas e
equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Direito
de uso

71
71

11
11

56
35
91
247
338

56
35
91
362
453
(29)
(29)
(35)
(64)

62
389

Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2020
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2020
Depreciação
Em 30 de abril de 2021

(1)
(1)

(2)
(2)

(1)
(1)

(29)
(29)
(31)
(60)

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 30 de abril de 2021

32

69

10

62
278

Total
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10. Intangível
(a) Conciliação do valor contábil

Softwares

Software em
desenvolvimento

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2020
Adições
Em 31 de dezembro de 2020
Adições
Em 30 de abril de 2021

79
9
88
88

69
69
20
89

79
78
157
177

Amortização acumulada
Em 1º de janeiro de 2020
Amortização
Em 31 de dezembro de 2020
Amortização
Em 30 de abril de 2021

(50)
(8)
(58)
(3)
(61)

-

(50)
(8)
(58)
(3)
(61)

30
27

69
89

99
116

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Em 30 de abril de 2021

11. Obrigações tributárias
30/04/2021
66
53
115
42
7
283

ISS a recolher
Pis e Cofins a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
Impostos retidos a recolher
Total

31/12/2020
20
37
215
80
352

12. Imposto de renda e contribuição social
Abaixo apresentamos a reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social:
Apuração pelo Lucro Presumido
Receita Bruta de Vendas
Base (presumida) de IRPJ e CSLL
Base de cálculo do IRPJ e CSLL
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social
Taxa efetiva (I)/(II)

30/04/2021

30/04/2020

5.315
32%
1.701
(417)
(153)
(570)
34%

-

Durante o período de quatro meses findo em 30 de abril de 2020, a Empresa era optante pelo regime de
tributação simplificado (Simples Nacional), sendo os impostos e contribuições recolhidos naquele ano,
apresentados como redutores da receita bruta de vendas.

26

426

13. Passivo de contrato

Adiantamentos de clientes (serviços a prestar) (i)
Total

(i)

30/04/2021
860
860

30/04/2020
725
725

Os saldos de adiantamentos de clientes (serviços a prestar), referem-se aos contratos de prestação
de serviços firmados até 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020, com a obrigação de
prestação subsequente (período seguinte) dos serviços, conforme previsto nos termos contratuais,
diante do recebimento financeiro ter ocorrido de forma adiantada ao reconhecimento da receita.

14. Arrendamentos
30/04/2021
156
136
292

Arrendamentos (Circulante)
Arrendamentos (Não circulante)
Total

31/12/2020
50
12
62

A Empresa arrenda imóveis administrativos (“arrendamento de imóveis”). Esses arrendamentos
normalmente duram 2 anos, sem opção de renovação automática do arrendamento após este período.
Os pagamentos de arrendamento são reajustados com base nos acordos contratuais, para refletir os
valores de mercado.
Trata-se do arrendamento da sede administrativa e operacional da Empresa. Anteriormente, esses
arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2).
As informações sobre arrendamentos para os quais a Empresa é o arrendatário são apresentadas
abaixo:
(i) Ativos de direito de uso
Arrendamento
de imóveis
Em 1º de janeiro de 2020
Adições
Despesa de depreciação do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adição – novo arrendamento
Despesa de depreciação do exercício
Saldo em 30 de abril de 2021

56
35
(29)
62
247
(31)
278

(ii) Valores reconhecidos no resultado

Arrendamentos
Juros sobre arrendamento

30/04/2021

30/04/2020

2

2

A Empresa não possui arrendamentos de curto prazo ou de baixo valor reconhecidos como despesa.
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(iii) Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamento se refere ao montante esperado transferido pelo uso do ativo (direito de uso),
registrado a valor presente. O fluxo financeiro do passivo de arrendamento foi descontado a taxa de
8,95% a.a. (11,17% em 2020), sendo esta taxa a que melhor reflete o ambiente econômico da Empresa
para a aquisição de um ativo em condições semelhantes. O cronograma de pagamento dos
arrendamentos e conforme segue:
30/04/2021

31/12/2020

Arrendamento de imóveis
(-) Encargos financeiros futuros
Valor presente dos arrendamentos de imóveis

316
(24)
292

67
(5)
62

Curto prazo
Longo prazo

156
136

50
12

A movimentação do arrendamento é conforme segue:

1º de janeiro
Adições – novo arrendamento de imóvel

2021

2020

62

56

247

-

2

2

Pagamento de principal e juros

(19)

(12)

30 de abril

292

49

Juros incorridos

O cronograma de vencimento do passivo de arrendamento de longo prazo é conforme segue:
30/04/2021

31/12/2020

2021

107

50

2022

149

12

2023

36

-

Total

292

62

(iv) Potencial direito de PIS e Cofins
O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
30/04/2021
Valor
Valor
nominal
presente
(316)
29

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)

(292)
27

31/12/2020
Valor
Valor
nominal
presente
(67)
6

(62)
6
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(v) Efeitos inflacionários
Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IPCA média
futura ao ano, para 2 anos, de 4,26% a.a., e representam os seguintes montantes:
Direito de uso

Passivo de arrendamento

Fluxo real
Direito de uso
Depreciação

30/04/2021
278
(31)

31/12/2020
62
(29)

Fluxo real
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

30/04/2021 31/12/2020
292
62
(2)
(7)

Fluxo inflacionado
Direito de uso
Depreciação

30/04/2021
282
(34)

31/12/2020
62
(33)

Fluxo inflacionado
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

30/04/2021 31/12/2020
296
63
(5)
(7)

15. Partes relacionadas
Operações com o pessoal chave da administração
(i) Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração de pessoal-chave da Administração compreende:

Sócios-Diretores | Benefícios de curto prazo
Total

30/04/2021

30/04/2020

2.759
2.759

1.008
1.008

16. Provisões para contingências
A Empresa é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das
suas operações.
Em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020 a Empresa, com base em informações de seus
assessores jurídicos e análise das demandas judiciais, não possuía demandas judiciais com expectativa
de perda provável e/ou possível, por isto nenhuma provisão foi constituída ou valores divulgados,
respectivamente, nas referidas datas.

17. Patrimônio líquido
(a) Capital social
Em 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro 2020, o capital social era de R$12, representado por 12.000
(doze mil) quotas, de valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizados pelos sócios, em
moeda corrente, assim distribuídas:

Willian Strapazzon
Gabriel Rech
Diego Artur de Carvalho

TC Traders Club S/A
Total de participação por quotas

30/04/2021

31/12/2020

100%
100,0%

40,0%
30,0%
30,0%
100,0%

Em 1º de abril de 2021, através do “primeiro aditivo ao contrato de compra e venda de quotas e outras
avenças” os quotistas da CALC alienaram 100% das quotas do seu capital social à TC Traders Club S.A.
Abaixo apresentamos os termos da referida alienação (venda) da Empresa:
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Preço de Aquisição: Em contrapartida à transferência de 100% das quotas da referida Empresa, a
Companhia adquirente pagará aos vendedores uma parte em dinheiro de R$42.000 (quarenta e dois
milhões reais), sujeito ao ajuste de preço, nos termos contratuais, e emitiu, em 1º de abril de 2021, em
favor dos vendedores, 8.333.320 (oito milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações
ordinárias da Companhia adquirente, representativos de aproximadamente 3,9% do seu capital social.
Forma de pagamento da parte em dinheiro:




R$2.000 (dois milhões de reais), realizada durante o 1º trimestre de 2021, à título de parcela sinal.
R$18.000 (dezoito milhões de reais), a serem liquidados durante o 2º trimestre de 2021; e
R$22.000 (vinte e dois milhões), devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em
12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a 1º parcela paga após 30 (trinta) dias
contados a partir da data do pagamento da parcela à vista do fechamento.

(b) Reservas de lucros
A reserva de lucros totaliza R$789 em 30 de abril de 2021 (R$122 em 31 de dezembro de 2020). Tal
reserva está aguardando reunião de sócios-quotistas que deliberará sobre aplicação dessa reserva no
aumento do capital social ou na distribuição de lucros, quando do encerramento do exercício de 2021.
(c) Distribuição de resultados
A destinação do lucro do exercício e a distribuição de lucros será aprovada pelos sócios-quotistas da
Empresa, através de ata de reunião de sócios-quotistas. No período de quatro meses findo em 30 de
abril de 2021 a Empresa distribuiu lucros no montante de R$855 e realizou a propositura de distribuição
de lucros no montante de R$1.890.

18. Receita
A Empresa gera receitas através das vendas de assinaturas para gestão do Imposto de Renda Pessoa
Física incidente sobre operações de renda variável, realizados através da plataforma (Web e App) da
Sencon.
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na
demonstração de resultado do exercício:
Receita com serviços de assinaturas (plataforma)
Impostos sobre as receitas
Total

30/0420/21
5.315
(310)
5.005

30/0420/20
2.392
(486)
1.906

Obrigações de desempenho e Políticas de reconhecimento de receita
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Empresa
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o serviço ao cliente.
A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de
desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de pagamento significativas e as políticas
de reconhecimento de receita relacionadas.

Tipo de
serviço
Assinaturas

Natureza e a época do cumprimento das
obrigações de desempenho, incluindo
condições de pagamento significativas
As faturas para a venda de assinaturas são
emitidas mensalmente. As assinaturas da
plataforma “Sencon” podem ser realizadas
mensalmente ou anualmente, dependendo do
tipo de assinatura. Em sua maioria, as
assinaturas são liquidadas através de cartão de
crédito.

Política de reconhecimento da receita
A receita é reconhecida ao longo do tempo
pelo método linear desde a data de liberação
do acesso até a data do vencimento da
assinatura. Para os clientes que efetuam o
pagamento a vista, o excedente recebido é
registrado como passivo de contrato no
passivo circulante.
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19. Custos e despesas por natureza
20. Resultado financeiro
Despesas financeiras
IOF
Despesas bancárias
Juros passivo
Juros sobre arrendamento
Resultado financeiro

30/04/2021

30/04/2020

(1)
(1)
(6)
(2)
(10)

(1)
(9)
(2)
(12)

21. Instrumentos financeiros
Os valores justos estimados de ativos e passivos financeiros da Empresa foram determinados por meio
de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto,
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa
do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de
diferentes metodologias de mercado pode gerar alterações nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez,
segurança e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas versus as vigentes no mercado, bem como na avaliação da situação econômico-financeira
das instituições envolvidas. A Empresa não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
A Empresa não possui operações de derivativos ou faz uso deste instrumento de natureza operacional
ou financeira.
Os valores constantes nas contas patrimoniais, como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados
na forma contratada até 30 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e correspondem,
aproximadamente, ao seu valor justo. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e
equivalentes de caixa, aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, arrendamento e outras contas
a pagar.

Instrumentos financeiros
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Total
Passivos
Arrendamento
Total

Valor justo

Custo amortizado

30/04/2021
Total

2.674
158
2.832

896
896

2.674
158
896
3.728

-

292
292

292
292

Valor justo

Custo amortizado

31/12/2020
Total

176
17
193

552
552

176
17
552
745

-

3
62
65

3
62
65

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total
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Os valores de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e apresentados acima se
aproximam dos seus valores justos.
(a) Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores justos
Os valores justos informados não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como taxas de
juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Os
seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
Hierarquia do valor justo
A Empresa usa a seguinte hierarquia para determinar o valor justo dos instrumentos financeiros:
Nível 1: preços cotados nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos.
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo
registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente.
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor registrado que não sejam
baseados em dados observáveis no mercado.
Instrumentos financeiros

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras vinculadas
Total

30/04/2021

31/12/2020

2.674
158
2.832

176
17
193

Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas.
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seu valor de mercado idêntico aos saldos
contábeis. Para as aplicações financeiras, os valores contábeis informados no balanço patrimonial
aproximam-se do valor justo.
(b) Fatores de riscos
A Empresa possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
x
x
x

Risco de crédito;
Risco de liquidez; e
Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
A Empresa mantém operações com instrumentos financeiros, onde há uma gestão de riscos de mercado
e de crédito por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar a liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controles internos consiste em acompanhamento permanente
das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são efetuadas aplicações de
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, como também não efetuam
operações definidas como derivativos exóticos. Os resultados obtidos com essas operações estão
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da Empresa.
(i) Risco de crédito
A Empresa está sujeita ao risco de inadimplência dos seus clientes, tanto pelo não pagamento dos
serviços prestados ou produtos disponibilizados, como pelo não cumprimento de disposições contratuais.
Quaisquer eventos que possam impactar negativamente a capacidade dos clientes de honrar suas
obrigações perante à Empresa poderão resultar em perdas, bem como afetar o seu resultado
operacional.
(ii) Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos ativos e
passivos da Empresa, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações financeiras
assumidas, nos prazos estabelecidos. A Empresa conta com linhas de crédito junto a instituições
financeiras, bem como possui acesso ao mercado de capitais, com o objetivo de obter capital de giro
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para suas atividades operacionais. Dificuldades em realizar esses descontos, acessar instituições
financeiras e o mercado de capitais podem causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos
da Empresa ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos e podem limitar ou restringir o
nível de atividade nas operações para seus compromissos e impactar adversamente os resultados
financeiros e operacionais e por consequência, o crescimento da Empresa.
(iii) Risco de mercado
Os negócios da Empresa dependem principalmente de usuários que adquirem as assinaturas em sua
plataforma online. Uma redução na procura pelos produtos ofertados pela Empresa poderá afetar os
seus ganhos.

22. Segmentos operacionais
A Administração da Empresa, baseia suas decisões de negócios em relatórios financeiros preparados
nos mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas informações contábeis. As informações
contábeis são regularmente revistas pela Administração da Empresa para tomada de decisões sobre
alocações de recursos e avaliação de performance.
Portanto, a Administração concluiu que opera um único segmento operacional, que são as prestações de
serviços de gestão do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre operações de renda variável e,
portanto, considera que divulgações adicionais sobre segmentos não são necessárias.

23. Transações não caixa
Conforme requerido pelo pronunciamento técnico NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
(IAS 7), item 43, a seguir estão apresentadas as transações de investimento e financiamento que não
envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram excluídas da demonstração dos
fluxos de caixa.
30/04/2021

30/04/2020

Transações de investimento
Adição de direito de uso

247

-

Transações de investimento
Adição de contrato de arrendamento

247

-

24. Seguros
Em 30 de abril de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, a Empresa não possuía cobertura de seguros
para o imóvel arrendado.
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação quanto à necessidade de contratação, bem
como da adequação das coberturas de seguros e suas premissas.
*

*

*

33

433

Calc Sistemas de Gestão
Ltda.
Demonstrações contábeis acompanhadas do relatório do auditor independente
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

434

Índice
Página
Relatório do auditor independente

3

Demonstrações contábeis

7

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

435

14

Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações contábeis
Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Administradores e Cotistas da
Calc Sistemas de Gestão Ltda.
Passo Fundo – RS

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Calc Sistemas de Gestão Ltda. (Empresa), que
compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2020 e as respectivas
demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para os exercícios findos nessas datas, 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 Empresa em 31 de dezembro de 2019 e
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para os exercícios findos nessas
datas, 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).

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
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Empresa, 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 contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos.
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1. Reconhecimento de receita (Notas Explicativas no 7 item “b” e nº 19)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria
Devido ao setor de atuação, a Empresa possui montante significativo de receitas de prestação de
serviços com plataforma de gestão do Imposto de Renda Pessoa Física incidentes sobre operações de
renda variável. Tais receitas são reconhecidas no momento em que as respectivas obrigações de
desempenho são atendidas e envolvem montantes relevantes, pulverizados e descentralizados que, em
sua maioria, são liquidados por meio de operações parceladas via cartões de crédito por parte dos
usuários. Considerando o volume transacionado das vendas e a determinação dos controles para
identificar e mensurar as vendas a serem faturadas ao longo do tempo (no momento em que a Empresa
satisfaz as obrigações de desempenho), consideramos o reconhecimento de receita de prestação de
serviços de gestão do Imposto de Renda Pessoa Física como um dos principais assuntos de auditoria.
Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações contábeis
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

entendimento do processo e levantamento dos controles internos relacionados ao reconhecimento
das receitas através do desenho dos controles internos, bem como análise das premissas utilizadas
pela administração da Empresa para o reconhecimento de receitas, observando se as políticas para
reconhecimento das receitas estavam de acordo com a estrutura de reporte aplicável;

x

realização de procedimentos substantivos (testes de detalhe) para as vendas através de
amostragens, tendo como objetivo a análise e a validação do reconhecimento e mensuração das
vendas de acordo com o plano contratado por cada usuário; e

x

avaliação das divulgações efetuadas pela administração nas demonstrações contábeis.

Com base nos procedimentos efetuados, consideramos que são razoáveis as premissas, critérios e
metodologias utilizadas pela Empresa para mensuração, registro e divulgação das receitas de prestação
de serviços com gestão de Imposto de Renda Pessoa Física incidentes sobre operações de renda
variável, estando as informações apresentadas nas demonstrações contábeis consistentes com as
informações analisadas em nossos procedimentos de auditoria no contexto daquelas demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações dos valores adicionados
As demonstrações dos valores adicionados (DVA) referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Empresa, e apresentadas como
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados
em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Empresa. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos na NBC TG 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 nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

Responsabilidades da administração e da governança 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 com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Empresa 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 administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

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 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 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:
x

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 obtivemos 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;

x

obtivemos 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 Empresa;

x

avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;

x

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 Empresa. Se concluirmos 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 obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em
continuidade operacional;

x

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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
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.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 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.

São
maio
2021
ão Paulo, 14 de
e ma
m
io de 202

Régis
égi
gis
gi
is Eduardo
Eduard
rdo
rd
do Baptista
Ba
apt
ptissta
ta dos
oss Santos
S
CT
1SP-255.954/O-0
T CRC
C1
SP-25
25
55.
5 95
54/O--0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1

© 2021 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados Calc Sistemas

439

6

440

9
16

Impostos a recuperar
Partes relacionadas

11

Intangível

Total Ativo

1.315

161

99

62

1.154

350

59

552

193

31/12/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Total do ativo não circulante

10

Imobilizado

Ativo não circulante

Total do ativo circulante

8

Contas a receber

Notas
Caixa e equivalentes de caixa

Ativo circulante

ATIVO

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

529

85

29

56

444

-

-

392

52

31/12/2019

7

441

15
-

Arrendamento

Outras contas a pagar

18

Reserva de lucros

39

3

50

725

352

1.315

134

122

12

12

12

1.169

31/12/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

18

Capital social

Patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

Arrendamento LP

Passivo não circulante
15

14

Passivo de contrato

Total do passivo circulante

12

Notas

Obrigações tributárias

Obrigações sociais e trabalhistas

Passivo circulante

PASSIVO

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

529

370

358

12

29

29

130

-

27

-

91

12

31/12/2019

8

442

20

Custo do serviço prestado

Despesa financeira

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

2.737

6.609

Lucro do exercício

-

(774)

13

Imposto de renda e contribuição social corrente

2.737

(3)

(3)

7.383

(47)

(47)

2.740

(426)

(1.108)

7.430

(352)

(74)

3.166

(90)

3.256

31/12/2019

(1.048)

(60)

8.538

(188)

8.726

31/12/2020

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Resultado financeiro líquido

21

20

Gerais e administrativas

Lucro operacional antes do resultado financeiro

20

Despesas com vendas / marketing

Receitas (despesas) operacionais

Lucro bruto

19

Receita líquida

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

9

443

6.609

-

6.609

31/12/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Resultado abrangente do exercício

Outros resultados abrangentes

Lucro do exercício

(Em milhares de reais)

2.737

-

2.737

31/12/2019

Demonstrações dos resultado abrangente para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

10

444
12

122

(6.845)

6.609

358

(2.611)

2.737

232

Reserva de lucros

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Saldo em 31 de dezembro de 2020

-

Dividendos distribuídos

18 (c)

-

Lucro do exercício

-

-

12

18 (c)

-

12

Capital social

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Dividendos distribuídos

Lucro do exercício

Saldo em 1º de janeiro de 2019 (não auditado)

Notas

(Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
31 de dezembro de 2020 e 2019

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.

Total

0

134

(6.845)

6.609

370

(2.611)

2.737

244

11

CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.
Demonstrações do fluxo de caixa para os exercícios findos
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

31/12/2020

31/12/2019

Das atividades operacionais
Resultado do exercício

6.609

2.737

Ajustes por:
Depreciações e amortizações

37

Despesa de Juros

7

5
-

6.653

2.742

(160)

(158)

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber
Impostos a recuperar

(59)

-

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações sociais e trabalhistas

27

7

Obrigações tributárias

261

61

Adiantamento de clientes

725

Outras contas a pagar

-

3

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

7.450

(2)
2.650

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de intangível

(78)

(21)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

(78)

(21)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação líquida de empréstimos e financiamentos

-

-

Pagamento de empréstimo

-

-

Pagamento de arrendamentos

(36)

-

(350)

-

Partes relacionadas - ativo
Distribuição de lucros

(6.845)

(2.611)

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

(7.231)

(2.611)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

141

18

No início do exercício

52

34

No final do exercício

193

52

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

141

18

Caixa e equivalentes de caixa
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CALC SISTEMAS DE GESTÃO LTDA EPP.
Demonstrações do valor adicionado para os exercícios findos
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

31/12/2020

31/12/2019

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

9.653
9.653

3.935
3.935

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

(52)

(14)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(640)

(301)

Valor adicionado bruto

8.961

3.620

Depreciação e amortização

(37)

(5)

Valor adicionado líquido produzido pela Empresa

8.924

3.615

Valor adicionado total a distribuir

8.924

3.615

Distribuição do valor adicionado

8.924

3.615

444

190

17

6

461

196

Pessoal e encargos
Remuneração direta
F.G.T.S.

Impostos, taxas e contribuições
Federais

1.651

Municipais

156
1.807

679
679

Remuneração de capitais de terceiros
Juros

47
47

3
3

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos e prejuízos do exercício

(236)

Dividendos

6.845

126
2.611

6.609

2.737

8.924

3.615

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis
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Notas explicativas da
Administração às demonstrações
contábeis para os exercícios
findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando
indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Calc Sistemas de Gestão Ltda. (“Calc”, “Sencon” ou “Empresa”), foi constituída em 15 de outubro de
2003, sediada na Rua Capitão Araujo, 1011, Centro, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Empresa tem
em seu objeto social as seguintes atividades: processamento de dados e desenvolvimento de softwares
e sistemas de informática. A Empresa possui uma plataforma focada na gestão do Imposto de Renda
Pessoa Física incidente sobre operações de renda variável, denominado “Sencon” (website:
www.sencon.com.br)
Covid-19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos
limitados de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus
(Covid-19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de
março de 2020, a OMS declarou alerta global de pandemia do novo Coronavírus, afetando a rotina da
população e da atividade econômica global.
Diante deste cenário, a Empresa analisou os impactos advindos da pandemia de Covid-19 e vem
adotando medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas
autoridades de saúde no que se refere à segurança de seus colaboradores e continuidade normal de
suas operações.
Apesar da intensidade da crise deflagrada pela Covid-19 na saúde pública e economia mundial, a
mudança de hábito da população, decorrente principalmente da necessidade de isolamento social,
mudanças no modelo de trabalho (ampla utilização do home office) e redução das atividades de lazer,
levaram a população brasileira à uma nova realidade, na qual a tecnologia se tornou uma grande aliada
das empresas e famílias. Adiciona-se a esse cenário, a política monetária brasileira que imputou uma
mudança importante no mercado, quando determinou a taxa Selic em 2% ao ano, fato que levou grande
parte da população brasileira a procurar alternativas de investimentos. Neste cenário, apesar de todas as

14
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dificuldades e males causados pela Covid-19, a Sencon vivenciou um forte crescimento dos seus
números de usuários.
Com base no exposto anteriormente, a Empresa entende que os impactos em suas demonstrações
contábeis e desempenho operacional e financeiro não foram afetados durante o exercício de 2020 como
consequência da pandemia de Covid-19.

2. Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), as quais incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas
internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Empresa em 14 de maio
de 2021.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de
apresentação da Empresa. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.

4. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que
afetam a aplicação das políticas contábeis da Empresa e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas
são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
(a) Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:
x

Nota explicativa nº 19 - reconhecimento de receita: se a receita de venda de assinaturas é
reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico no tempo;

x

Nota explicativa nº 11 - reconhecimento do ativo intangível (CPC 4 - (R1)): Diante do constante
desenvolvimento e aprimoramento do software (plataforma) utilizado pela Empresa, apenas os
gastos integralmente identificados e controlados para desenvolvimento e evolução da
plataforma (“Sencon”) são ativados, em decorrência de sua geração de benefícios futuros.

x

Nota explicativa nº 15 - Prazo do arrendamento: a Empresa determina o prazo do arrendamento
como o prazo contratual não cancelável, juntamente com os períodos incluídos em eventual
opção de renovação na medida em que essa renovação seja avaliada como razoavelmente
certa e com períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato na medida em que
também seja avaliada como razoavelmente certa.

(b) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2020
e 2019 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de
ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x

Nota explicativa nº 3.g - principais premissas em relação ao prazo de amortização do
desenvolvimento de softwares;
15
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x

Nota explicativa nº 17 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e

(c) Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Empresa requer a mensuração de valor justo para
ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Empresa usa dados observáveis de mercado,
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
x

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

x

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

x

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).

A Empresa reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das
demonstrações contábeis em que ocorreram as mudanças.

5. Mudanças nas principais políticas contábeis
A Empresa aplicou inicialmente a NBC TG 47/IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018, e aplicou a NBC
TG 06 (R3)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019. Uma série de outras novas normas também
entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações
contábeis da Empresa.
NBC TG 47 Receita de contrato com cliente/IFRS 15
A NBC TG 47/IFRS 15 estabeleceu uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita
é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Referido normativo substituiu a NBC TG 30 Receitas, a NBC TG 17 - Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com a NBC
TG 47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços.
Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo
do tempo - requer julgamento.
A Empresa adotou a NBC TG 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes
práticos), com o efeito de aplicação inicial da norma em 1º de janeiro de 2018.
NBC TG 48 Instrumentos Financeiros/IFRS 9
A NBC TG 48/IFRS 9 estabeleceu requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros,
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma
substituiu a NBC TG 38 (R3) Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
(i)

Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros
A NBC TG 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
mensurados ao custo amortizado, Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes
(“VJORA”) e Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). A classificação de ativos financeiros de
acordo com a NBC TG 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. A NBC TG
48/IFRS 9 eliminou as categorias antigas da NBC TG 38 (R3) de títulos mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com a NBC TG
48/IFRS 9, os derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo
da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para
classificação como um todo.
A NBC TG 48/IFRS 9 reteve em grande parte os requerimentos existentes na NBC TG 38 (R3)
para a classificação e mensuração de passivos financeiros.
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A adoção da NBC TG 48/IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da
Empresa relacionadas aos ativos e passivos financeiros.
(ii) Impairment de ativos financeiros
A NBC TG 48/IFRS 9 substituiu o modelo de “perdas incorridas” por um modelo de “perdas de
crédito esperadas”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívida
mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos da
NBC TG 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que na NBC TG 38 (R3).
Espera-se que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos incluídos no escopo do
modelo de redução ao valor recuperável da NBC TG 48/IFRS 9 aumentem e tornem-se mais
voláteis. A aplicação dos requisitos de redução ao valor recuperável da NBC TG 48/IFRS 9 em 1º
de janeiro de 2018 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da Empresa.
NBC TG 06 (R3) Arrendamento/IFRS 16
A Empresa adotou a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva com efeito
cumulativo na data da adoção inicial, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando o direito de
uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial modificada. Os detalhes das mudanças
nas políticas contábeis estão divulgados abaixo:
(a) Definição de arrendamento
Anteriormente, a Empresa determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um arrendamento
conforme a NBC ITG 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A
Empresa agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base na definição de
arrendamento.
Na transição para a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16, a Empresa escolheu aplicar o expediente prático com
relação à definição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. A Empresa
aplicou a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 apenas a contratos previamente identificados como arrendamentos.
Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com a NBC TG 06 (R2) e NBC
ITG 03 não foram reavaliados quanto à existência de um arrendamento de acordo com a NBC TG 06
(R3)/IFRS 16. Portanto, a definição de um arrendamento conforme o NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 foi
aplicado apenas a contratos firmados ou alterados em ou após 1º de janeiro 2018.
(b) Como arrendatário
Como arrendatária, a Empresa arrenda basicamente imóveis. A Empresa classificava anteriormente os
arrendamentos como operacionais ou financeiros, com base em sua avaliação sobre se o arrendamento
transferia significativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente à
Empresa. De acordo com a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16, a Empresa reconhece ativos de direito de uso e
passivos de arrendamento para todos os arrendamentos de imóveis, ou seja, esses arrendamentos estão
no balanço patrimonial.
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Empresa
aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu preço
individual.
No entanto, para arrendamentos imobiliários, a Empresa optou por não separar os componentes que não
são de arrendamento e contabilizar o arrendamento e os componentes de não arrendamento associados,
como um único componente de arrendamento.
Anteriormente, a Empresa classificava os arrendamentos imobiliários como arrendamentos operacionais
de acordo com a NBC TG 06 (R2). Na transição, para esses arrendamentos, os passivos de
arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do arrendamento,
descontados à taxa de empréstimo incremental da Empresa em 1º de janeiro de 2019. Os ativos de
direito de uso são mensurados:
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x

Por um valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer
recebimentos de arrendamento antecipados ou acumulados: a Empresa aplicou essa
abordagem ao seu arrendamento imobiliário.

A Empresa testou seus ativos de direito de uso quanto à perda por redução ao valor recuperável na data
de transição e concluiu que não há indicação de que os ativos de direito de uso apresentem problemas
de redução ao valor recuperável.
A Empresa utilizou vários expedientes práticos ao aplicar a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 a arrendamentos
anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2). Em
particular:
x

excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da
aplicação inicial; e

x

utilizou informação retrospectiva ao determinar o prazo do arrendamento.

(c) Impacto nas demonstrações contábeis
Na transição para a NBC TG (R3)/IFRS 16, a Empresa não reconheceu ativos de direito de uso
adicionais e passivos de arrendamento adicionais, considerando que não havia contrato com
componente de arrendamento anterior ao exercício social de 2019. Portanto, não houve impacto na
transição.

6. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes
itens materiais, que são mensurados a cada data de reporte e reconhecidos nos balanços patrimoniais:
x

os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são
mensurados pelo valor justo;

7. Políticas contábeis
A Empresa aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação ao contrário.
(a) Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para o real pelas taxas de câmbio nas datas das
transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são
reconvertidos para o real à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são
mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para o real à taxa de câmbio na
data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo
histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
(b) Receita de contrato com cliente
A Empresa efetuou a adoção da NBC TG 47 – Receita de contratos com clientes/IFRS 15 em 1º de
janeiro de 2019. A norma trouxe os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a
mensuração da receita e como e quando ela é reconhecida, baseada em cinco passos: (1) identificação
dos contratos com os clientes; (2) identificação das obrigações e efetiva realização da prestação de
serviços; (3) determinação do preço da transação; (4) alocação do preço da transação à efetiva
prestação de serviços objeto do contrato firmado entre as partes e (5) reconhecimento da receita no
correto período de competência, ou seja, execução efetiva dos serviços contratados. A nova norma
substituiu a NBC TG 17 - Contratos de Construção, a NBC TG 30 – Receitas e correspondentes
interpretações.
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A Empresa adotou a nova norma na data de vigência requerida, de forma prospectiva, pois avaliou os
impactos detalhados dos aspectos referentes à mensuração e divulgação das obrigações de
performance e contrapartida esperada na venda de assinaturas, bem como efetuou análise de
determinadas obrigações contratuais estabelecidas no momento da contratação dos referidos serviços,
cujos efeitos da avaliação dos impactos de adoção a NBC TG 47/IFRS 15 não foram significativos para
as demonstrações contábeis da Empresa.
Não há componente de financiamento significativo nos contratos celebrados com clientes (nem declarada
de forma expressa no contrato nem de forma implícita pelos termos de pagamento pactuados pelas
partes). Também não há componente de contraprestação a pagar ao cliente nos contratos celebrados
pela Empresa. A contraprestação prometida ao cliente está declarada expressamente em contrato ou
acordo realizado, e há não previsão de variabilidade sobre as transações de receitas.
Identificação do contrato com o cliente
Os acordos celebrados (termos e condições) entre a Empresa e os usuários contém substância
comercial, uma vez que são aprovados pelas partes e os direitos de cada parte, bem como as condições
de pagamento são claramente identificadas.
(c) Benefícios a empregados
(i)

Benefícios de curto prazo a colaboradores
Obrigações de benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso a Empresa tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a
obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

(ii) Benefícios de término de vínculo empregatício
Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como uma despesa quando a
Empresa não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quando a Empresa reconhece os
custos de uma reestruturação. Caso pagamentos sejam liquidados depois de 12 meses da data
do balanço, então eles são descontados aos seus valores presentes.
(d) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras da Empresa compreendem:
x
x
x

receita de juros;
despesa de juros;
taxas de intermediações com operadoras de cartão.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:
x
x

valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto
do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo.
No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo
amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento
inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a
ser feito com base no valor bruto.
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(e) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício de 2019 e para os primeiros quatro meses de
2020 foram apurados através do regime simples nacional, já para o período remanescente de 2020 foi
apurado através do regime de lucro presumido, através da aplicação das alíquotas de 15%, acrescidas
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição
social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
A Empresa determinou que os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social,
incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, foram
contabilizados de acordo com o NBC TG 25 (R1) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes (IAS 37).
(i)

Imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a
serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

(f) Imobilizado
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Empresa.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A
depreciação é reconhecida no resultado.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

Direito de uso

2020

2019

2 anos

2 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado.
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(g) Ativos intangíveis
(i)

Reconhecimento e mensuração
Pesquisa e desenvolvimento (software)
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento
puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo for tecnicamente e
comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se a Empresa tiver
a intenção e recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os
demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o
reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo,
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

(ii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.
(iii) Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no
resultado.
As vidas úteis estimadas dos intangíveis são as seguintes:

Software

(i)

2020

2019

5 anos

5 anos

Refere-se à plataforma (software) - Sencon, desenvolvido internamente pela Empresa, em
processo de desenvolvimento contínuo de novas soluções e melhoria das existentes.

A plataforma (software) registrada como um ativo intangível, após o reconhecimento inicial
aplicando os requisitos da NBC TG 04 (R3) Ativo Intangível (IAS 38), é amortizada pelo período
esperado de vida útil e benefício econômico de 5 anos, e avaliado por impairment quando e se
houver indicativos para tal.
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.
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(h) Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando a Empresa se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.

(ii) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que a Empresa mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:
x
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR.
x
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja
mantido para negociação, a Empresa pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a
Empresa designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos
requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar
ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
A Empresa realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
x

as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa
de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos
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x
x
x
x

relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da
venda de ativos;
como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Empresa;
os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada
no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e
a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento
contínuo dos ativos da Empresa.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido,
incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
a custo
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de
dívida a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros
calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment
são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA.
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o
resultado.

Instrumentos
patrimoniais a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
(iii) Desreconhecimento
Ativos financeiros
A Empresa desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos contratuais de recebimento aos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a
Empresa nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
A Empresa realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.
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Passivos financeiros
A Empresa desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Empresa também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso
em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado. A Empresa como parte de sua política de fluxo de caixa,
procede com a antecipação dos recebíveis junto a operadora de meio de pagamento, da forma
que reconhece o passivo antecipado e a despesa financeira auferida nesta operação, visto que,
em essência tais antecipações tem característica de instrumento de dívida, em decorrência da
não satisfação da obrigação de performance e consequentemente reconhecimento da receita.
(iv) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Empresa tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(i) Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros não-derivativos
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
A Empresa reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:
x
x

ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
ativos de contrato.

(ii) Ativos não financeiros
Em cada data de reporte, a Empresa revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros
(exceto ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda ao valor
recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de
outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de
UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da
UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC
(ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo
de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
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(j)

Provisões

As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa
antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e
riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela
passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira.
(k) Arrendamentos
A Empresa aplicou a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva com efeito
cumulativo na data da adoção inicial.
Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2019
No início de um contrato, a Empresa avalia se um contrato é ou contém um arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um
ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato
transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Empresa utiliza as definições de
arrendamento previstas na NBC TG 06 (R3)/IFRS 16.
Esta política é aplicada aos contratos celebrados a desde 1º de janeiro de 2019.

(i)

Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Empresa aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em
seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, a Empresa optou
por não separar os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes
de arrendamento e não arrendamento como um único componente.
A Empresa reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início
do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o
valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de
arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos
pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na
desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento,
menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de
início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade
do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de
direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de
direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na
mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente
reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas
remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de
empréstimo incremental da Empresa. Geralmente, a Empresa usa sua taxa incremental sobre
empréstimo como taxa de desconto.
A Empresa determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o
tipo do ativo arrendado.
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Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:
x
x
x
x

pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início;
valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de
valor residual; e
o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de
exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.

O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que
sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Empresa alterar sua avaliação se
exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento
revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
A Empresa apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade para
investimento no "ativo imobilizado" e passivos de arrendamento em "arrendamento" no balanço
patrimonial.
(l)

Mensuração do valor justo

Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo
em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no mercado
principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Empresa tem acesso nessa data. O
valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações da Empresa requer a mensuração de valores justos, tanto
para ativos e passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, a Empresa mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado num
mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações para o
ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informações de precificação
de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, a Empresa utiliza técnicas de avaliação que
maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A
técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em
conta na precificação de uma transação.
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda,
Empresa mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente
o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Empresa determinar
que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado
nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa
técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em
relação à mensuração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação.
Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do
instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado
observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro.
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(m) Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Durante o exercício de 2020, foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e o IASB
a revisão das referidas normas abaixo, já vigentes no exercício de 2020. Alguns pronunciamentos
contábeis que se tornaram efetivos a partir de 1º de janeiro de 2020, tendo sido adotados e sem
impactos significativos nos resultados e posição financeira da Empresa foram os seguintes:
x
x
x
x
x

Definição de negócios (alterações ao IFRS 3);
Definição de materialidade (alterações ao IAS 1 e IAS 8);
Reforma da taxa de juros referenciais (alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7);
Alterações às referências à estrutura conceitual básica (várias normas);
Concessões relacionadas à Covid-19 (alterações à IFRS 16).

As alterações foram avaliadas e adotadas pela Administração da Empresa, e não houve impactos em
suas demonstrações contábeis quanto a sua aplicação. Novas normas, alterações e interpretações à
normas existentes que não são efetivas ainda e não foram adotadas antecipadamente pela Empresa
(para as quais não se espera impactos significativos no período de adoção inicial e que, portanto,
divulgações adicionais não estão sendo efetuadas):
x
x
x
x
x
x
x

IFRS 17 Contratos de seguros;
Alterações ao IFRS 17 Contratos de seguros (alterações ao IFRS 17 e IFRS 4);
Referências à Estrutura Conceitual;
Produtos antes do uso pretendido (alterações ao IAS 16);
Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao IAS 37);
Ciclo anual de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41);
Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao IAS 1).

8. Caixa e equivalentes de caixa
Bancos
Aplicações financeiras
Total

2020

2019

176
17
193

1
51
52

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e títulos
emitidos e compromissados por instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à
variação do Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), e possuem liquidez imediata, o rendimento
médio das aplicações financeiras nos exercícios de 2020 e 2019 foram em torno de 85% do CDI.

9. Contas a receber
Contas a receber
Total

2020

2019

552
552

392
392

Os saldos a receber de clientes são realizáveis em até 30 dias, para os quais a Empresa avaliou não
haver o risco de inadimplência, por serem preponderantemente recebíveis de cartões de crédito.
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10. Imobilizado
(a) Conciliação do valor contábil

Direito
de uso
Custo
Em 1º de janeiro de 2019 (não auditado)
Adoção NBC TG 06 (R3)/IFRS 16
Em 31 de dezembro de 2019
Adoção NBC TG 06 (R3)/IFRS 16
Em 31 de dezembro de 2020
Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2019
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2020
Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2020

Total

56
56
35
91

56
56
35
91

(29)
(29)

(29)
(29)

56
62

56
62

11. Intangível
(a) Conciliação do valor contábil

Softwares

Software em
desenvolvimento

Total

Custo
Em 1º de janeiro de 2019
Adições
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 31 de dezembro de 2020

57
22
79
9
88

69
69

57
22
79
78
157

Amortização acumulada
Em 1º de janeiro de 2019
Amortização
Em 31 de dezembro de 2019
Amortização
Em 31 de dezembro de 2020

(45)
(5)
(50)
(8)
(58)

-

(45)
(5)
(50)
(8)
(58)

29
30

69

29
99

Valor contábil líquido
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2020

12. Obrigações tributárias
2020
20
37
215
80
352

ISS a recolher
Pis e Cofins a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
Simples Nacional
Total

2019
91
91
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13. Imposto de renda e contribuição social
Abaixo apresentamos a reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social:
Apuração pelo Lucro Presumido
Receita Bruta de Vendas
Base (presumida) de IRPJ e CSLL
Base de cálculo do IRPJ e CSLL
Despesa com Imposto de renda
Despesa com contribuição social
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social
Taxa efetiva (I)/(II)

2020

2019

7.261
32%
2.497
(565)
(209)
(774)
33%

-

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Empresa optou pelo regime de tributação
simplificado (Simples Nacional), sendo os impostos e contribuições recolhidos naquele ano,
apresentados como redutores da receita bruta de vendas.
Durante o período de janeiro a abril de 2020, a Empresa estava enquadrada no regime de tributação do
Simples Nacional, alterando para o regime para o lucro presumido apenas em maio de 2020, dessa
forma, a receita bruta de vendas, base para apuração do imposto de renda compreende as receitas do
período de maio a dezembro de 2020.

14. Passivo de contrato

Adiantamentos de clientes (serviços a prestar) (i)
Total

(i)

2020
725
725

2019
-

Os saldos de adiantamentos de clientes (serviços a prestar), referem-se aos contratos de prestação
de serviços firmados até 31 de dezembro, com a obrigação de prestação subsequente (exercício
seguinte) dos serviços, conforme previsto nos termos contratuais, diante do recebimento financeiro
ter ocorrido de forma adiantada ao reconhecimento da receita.

15. Arrendamentos
2020
50
12
62

Arrendamentos (Circulante)
Arrendamentos (Não circulante)
Total

2019
27
29
56

A Empresa arrenda imóveis administrativos (“arrendamento de imóveis”). Esses arrendamentos
normalmente duram 2 anos, sem opção de renovação automática do arrendamento após este período.
Os pagamentos de arrendamento são reajustados com base nos acordos contratuais, para refletir os
valores de mercado.
Trata-se do arrendamento da sede administrativa e operacional da Empresa. Anteriormente, esses
arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2).
As informações sobre arrendamentos para os quais a Empresa é o arrendatário são apresentadas
abaixo:
(i) Ativos de direito de uso
Arrendamento
de imóveis
Em 1º de janeiro de 2019
Adições
Despesa de depreciação do exercício
Saldo em 31/12/2019
Adição – novo arrendamento
Despesa de depreciação do exercício
Saldo em 31/12/2020

56
56
35
(29)
62
29
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(ii) Valores reconhecidos no resultado
2020

2019

7

-

Arrendamentos
Juros sobre arrendamento

A Empresa não possui arrendamentos de curto prazo ou de baixo valor reconhecidos como despesa.
(iii) Passivo de arrendamento
O passivo de arrendamento se refere ao montante esperado transferido pelo uso do ativo (direito de uso),
registrado a valor presente. O fluxo financeiro do passivo de arrendamento foi descontado a taxa de
11,17% a.a. (14,27% em 2019), sendo esta taxa a que melhor reflete o ambiente econômico da Empresa
para a aquisição de um ativo em condições semelhantes. O cronograma de pagamento dos
arrendamentos e conforme segue:
2020

2019

Arrendamento de imóveis
(-) Encargos financeiros futuros
Valor presente dos arrendamentos de imóveis

67
(5)
62

64
(8)
56

Curto prazo
Longo prazo

50
12

27
29

A movimentação do arrendamento é conforme segue:

2020

2019

1º de janeiro

56

-

Adições – novo arrendamento de imóvel

35

56

7

-

Juros incorridos
Pagamento de principal e juros
31 de dezembro

(35)

-

62

56

O cronograma de vencimento do passivo de arrendamento de longo prazo é conforme segue:
2020

2019

2020

-

27

2021

50

29

2022

12

-

31 de dezembro

62

56

(iv) Potencial direito de PIS e Cofins
O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
2020
Valor nominal
(68)
6

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)

Valor
presente
(63)
6

2019
Valor
Valor
nominal
presente
(65)
6

(57)
5
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(v) Efeitos inflacionários
Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IPCA média
futura ao ano, para 2 anos, de 4,26% a.a., e representam os seguintes montantes:
Direito de uso

Passivo de arrendamento

Fluxo real
Direito de uso
Depreciação

2020
62
(29)

2019
56
-

Fluxo real
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

2020
62
(7)

2019
56
-

Fluxo inflacionado
Direito de uso
Depreciação

2020
62
(33)

2019
57
-

Fluxo inflacionado
Passivo de arrendamento
Despesa financeira

2020
63
(7)

2019
57
-

16. Partes relacionadas
Operações com o pessoal chave da administração
(i) Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração de pessoal-chave da Administração compreende:

Sócios-Diretores | Benefícios de curto prazo
Total

2020

2019

6.882
6.882

2.641
2.641

17. Provisões para contingências
A Empresa é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das
suas operações.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Empresa, com base em informações de seus assessores jurídicos
e análise das demandas judiciais, não possuía demandas judiciais com expectativa de perda provável ou
possível, por isso nenhuma provisão foi constituída ou valores divulgados, respectivamente, nos referidos
exercícios.

18. Patrimônio líquido
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social era de R$12, representado por 12.000 (doze mil)
quotas, de valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizados pelos sócios, em moeda
corrente, assim distribuídas:

Willian Strapazzon
Gabriel Rech
Diego Artur de Carvalho
Total de participação por quotas

2020

2019

40,0%
30,0%
30,0%
100,0%

40,0%
30,0%
30,0%
100,0%

(b) Reservas de lucros
A reserva de lucros totaliza R$122 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 358 em 2019). Tal reserva está
aguardando reunião de sócios-quotistas que deliberará sobre aplicação dessa reserva no aumento do
capital social ou na distribuição de lucros.
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(c) Distribuição de resultados
A destinação do lucro do exercício e a distribuição de lucros será aprovada pelos sócios-quotistas da
Empresa, através de ata de reunião de sócios-quotistas. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
os sócios-quotistas aprovaram uma distribuição de lucros no montante de R$ 6.845 (R$ 2.611 em 2019).

19. Receita
A Empresa gera receitas através das vendas de assinaturas para gestão do Imposto de Renda Pessoa
Física incidente sobre operações de renda variável, realizados através da plataforma (Web e App) da
Sencon.
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na
demonstração de resultado do exercício:
2020
9.652
(926)
8.726

Receita com serviços de assinaturas (plataforma)
Impostos sobre as receitas
Total

2019
3.935
(679)
3.256

Obrigações de desempenho e Políticas de reconhecimento de receita
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Empresa
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o serviço ao cliente.
A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de
desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de pagamento significativas e as políticas
de reconhecimento de receita relacionadas.

Tipo de
serviço
Assinaturas

Natureza e a época do cumprimento das
obrigações de desempenho, incluindo
condições de pagamento significativas
As faturas para a venda de assinaturas são
emitidas mensalmente. As assinaturas da
plataforma “Sencon” pode ser realizada
mensalmente ou anualmente, dependendo do tipo
de assinatura. Em sua maioria, as assinaturas
são liquidadas através de cartão de crédito.

Política de reconhecimento da receita
A receita é reconhecida ao longo do tempo
pelo método linear desde a data de liberação
do acesso até a data do vencimento da
assinatura. Para os clientes que efetuam o
pagamento a vista, o excedente recebido é
registrado como passivo de contrato no
passivo circulante.

20. Custos e despesas por natureza
Serviços prestados por terceiros
Serviços de vendas / marketing
Manutenção do sistema (plataforma)
Despesas de manutenção e funcionamento
Pessoal
Depreciação e amortização
Impostos e taxas
Gerais e Administrativas
Total

2020
(430)
(60)
(52)
(27)
(524)
(37)
(44)
(122)
(1.296)

2019
(172)
(74)
(14)
(14)
(196)
(6)
(40)
(516)

Custo do serviço prestado
Despesas com vendas e marketing
Despesas gerais e administrativas (i)
Total

(188)
(60)
(1.048)
(1.296)

(90)
(74)
(352)
(516)

(i)

O aumento nas despesas administrativas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi
motivado pelo aumento nas despesas com taxas de cartão que acompanharam o aumento das
receitas de vendas.
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21. Resultado financeiro
Despesas financeiras
Despesas bancárias
Juros passivos
Juros sobre arrendamento
Resultado financeiro

2020

2019

(2)
(38)
(7)
(47)

(3)
(3)

22. Instrumentos financeiros
Os valores justos estimados de ativos e passivos financeiros da Empresa foram determinados por meio
de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto,
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa
do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de
diferentes metodologias de mercado pode gerar alterações nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez,
segurança e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas versus as vigentes no mercado, bem como na avaliação da situação econômico-financeira
das instituições envolvidas. A Empresa não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
A Empresa não possui operações de derivativos ou faz uso deste instrumento de natureza operacional
ou financeira.
Os valores constantes nas contas patrimoniais, como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados
na forma contratada até 31 de dezembro de 2020 e 2019 e correspondem, aproximadamente, ao seu
valor justo. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, arrendamento e outras contas a pagar.

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Total
Passivos
Outras contas a pagar
Arrendamento
Total

Valor justo

Custo amortizado

2020
Total

193
193

552
552

193
552
745

-

3
62
65

3
62
65

Valor justo

Custo amortizado

2019
Total

52
52

392
392

52
392
444

-

56
56

56
56

Instrumentos financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Total
Passivos
Partes relacionadas
Total

Os valores de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e apresentados acima se
aproximam dos seus valores justos.
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(a) Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores justos
Os valores justos informados não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como taxas de
juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Os
seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
Hierarquia do valor justo
A Empresa usa a seguinte hierarquia para determinar o valor justo dos instrumentos financeiros:
Nível 1: preços cotados nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos.
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo
registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente.
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor registrado que não sejam
baseados em dados observáveis no mercado.
Instrumentos financeiros

Ativos – Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Total

2020

2019

193
193

52
52

Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas.
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seu valor de mercado idêntico aos saldos
contábeis. Para as aplicações financeiras, os valores contábeis informados no balanço patrimonial
aproximam-se do valor justo.
(b) Fatores de riscos
A Empresa possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
x
x
x

Risco de crédito;
Risco de liquidez; e
Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
A Empresa mantém operações com instrumentos financeiros, onde há uma gestão de riscos de mercado
e de crédito por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar a liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controles internos consiste em acompanhamento permanente
das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são efetuadas aplicações de
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, como também não efetuam
operações definidas como derivativos exóticos. Os resultados obtidos com essas operações estão
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da Empresa.
(i) Risco de crédito
A Empresa está sujeita ao risco de inadimplência dos seus clientes, tanto pelo não pagamento dos
serviços prestados ou produtos disponibilizados, como pelo não cumprimento de disposições contratuais.
Quaisquer eventos que possam impactar negativamente a capacidade dos clientes de honrar suas
obrigações perante à Empresa poderão resultar em perdas, bem como afetar o seu resultado
operacional.
(ii) Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos ativos e
passivos da Empresa, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações financeiras
assumidas, nos prazos estabelecidos. A Empresa conta com linhas de crédito junto a instituições
financeiras, bem como possui acesso ao mercado de capitais, com o objetivo de obter capital de giro
para suas atividades operacionais. Dificuldades em realizar esses descontos, acessar instituições
financeiras e o mercado de capitais podem causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos
da Empresa ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos e podem limitar ou restringir o
nível de atividade nas operações para seus compromissos e impactar adversamente os resultados
financeiros e operacionais e por consequência, o crescimento da Empresa.
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(iii) Risco de mercado
Os negócios da Empresa dependem principalmente de usuários que adquirem as assinaturas em sua
plataforma online. Uma redução na procura pelos produtos ofertados pela Empresa poderá afetar os
seus ganhos.

23. Segmentos operacionais
A Administração da Empresa, baseia suas decisões de negócios em relatórios financeiros preparados
nos mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas informações contábeis. As informações
contábeis são regularmente revistas pela Administração da Empresa para tomada de decisões sobre
alocações de recursos e avaliação de performance.
Portanto, a Administração concluiu que opera um único segmento operacional, que são as prestações de
serviços de gestão do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre operações de renda variável e,
portanto, considera que divulgações adicionais sobre segmentos não são necessárias.

24. Transações não caixa
Conforme requerido pelo pronunciamento técnico NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
(IAS 7), item 43, a seguir estão apresentadas as transações de investimento e financiamento que não
envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram excluídas da demonstração dos
fluxos de caixa.
2020

2019

Transações de investimento
Adição de direito de uso

35

56

Transações de financiamento
Adição de contrato de arrendamento

35

56

25. Seguros
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Empresa não possuía cobertura de seguros para o imóvel
arrendado.
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação quanto à necessidade de contratação, bem
como da adequação das coberturas de seguros e suas premissas.

26. Eventos subsequentes
Alienação da Empresa
Em 1º de abril de 2021, através do “Primeiro aditivo ao contrato de compra e venda de quotas e outras
avenças” os quotistas da Empresa alienaram 100% das quotas do capital social à TC Traders Club S/A.
Abaixo apresentamos os termos da referida alienação (venda) da Empresa:
Preço de Aquisição: Em contrapartida à transferência de 100% das quotas da referida Empresa, a
Companhia adquirente pagará aos vendedores uma parte em dinheiro de R$42.000 (quarenta e dois
milhões reais), sujeito ao ajuste de preço, nos termos contratuais, e emitiu, em 1º de abril de 2021, em
favor dos vendedores, 8.333.320 (oito milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações
ordinárias da Companhia adquirente, representativos de aproximadamente 3,9% do seu capital social.
Forma de pagamento da parte em dinheiro:




R$2.000 (dois milhões de reais), realizada durante o 1º trimestre de 2021, à título de parcela sinal.
R$18.000 (dezoito milhões de reais), a serem liquidados durante o 2º trimestre de 2021; e
R$22.000 (vinte e dois milhões), devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em
12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a 1º parcela paga após 30 (trinta) dias
contados a partir da data do pagamento da parcela à vista do fechamento.
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

  'HFODUDomR LQGLYLGXDO GH QRYR RFXSDQWH GR FDUJR GH 3UHVLGHQWH RX GH 'LUHWRU GH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYLGDPHQWHDVVLQDGDDWHVWDQGRTXH

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHDVGHFODUDo}HVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHVMiIRUDPLQVHULGDVDFLPD
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Grant Thornton Auditores Independentes
10.830.108/0006-70
17/02/2021
(i) auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 e período de quatro meses encerrado em 30
de abril de 2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas
internacionais de contabilidade – International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB);
(ii) revisão das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas no Formulário de Informações
Trimestrais - ITR referentes aos períodos findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2021 elaboradas de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – “Demonstração Intermediária” e com a norma internacional de
contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB);
(iii) relativos à procedimentos pré-acordados em conexão com a oferta pública de valores mobiliários da Companhia;
(iv) asseguração razoável sobre a compilação de informações financeiras consolidadas pro forma da Companhia, que
compreendem as demonstrações do resultado consolidadas pro forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e
para o período de quatro meses a findo em 31 de abril de 2021, incluindo as respectivas notas explicativas, elaboradas sob
responsabilidade de sua administração, de acordo com o Comunicado CTG 06 – “Apresentação de Informações Financeiras
Pro forma” do Conselho Federal de Contabilidade, para atendimento à Instrução nº 565, emitida pela Comissão de Valores
Mobiliários;; e
(v) auditoria das demonstrações contábeis da CALC Sistemas de Gestão Ltda. relativas aos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2020 e 2019 e período de quatro meses encerrado em 30 de abril de 2021, elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de contabilidade – International Financial
Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Não houve pagamento de remuneração dos auditores independentes no último exercício social tendo em vista que os
auditores independentes foram contratados em 17 de fevereiro de 2021.
N/A
N/A

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Regis Eduardo Baptista dos Santos

Nome responsável técnico

17/02/2021

279.477.848-09
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Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, Ed. Berrini One, Cidade Monções, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04571-900, Telefone (11) 38865100, e-mail: regis.santos@br.gt.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

1127-4

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM

Versão : 1

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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2.3 - Outras Informações Relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD WHP FRQKHFLPHQWR H DSURYD WRGRV RV VHUYLoRV GH
DXGLWRULD H GHPDLV VHUYLoRV D VHUHP SUHVWDGRV SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV $ FRQWUDWDomR GH
HYHQWXDO VHUYLoR QmR UHODFLRQDGR j DXGLWRULD H[WHUQD HVWi DOLQKDGD GH PRGR D DVVHJXUDU TXH RV
GHPDLVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQmRJHUHPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHSHUGDGH
LQGHSHQGrQFLDRXREMHWLYLGDGHSDUDRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDH[WHUQDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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212.145.280
0,235155
-0,000128
0,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-26.000,00

15.150.000,00

Resultado Bruto

Resultado Líquido

21.044.000,00

178.308.000,00

49.887.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/04/2021)

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.
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0,12

0,124325

2,512800

5.000.000

13.155.000,00

33.816.000,00

40.126.000,00

20.014.000,00

12.564.000,00

Exercício social (31/12/2020)

0,01

0,010299

-0,343284

1.005.000

414.000,00

3.598.000,00

5.017.000,00

1.574.000,00

-345.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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-0,04

-0,038175

-0,755224

1.005.000

-1.063.000,00

160.000,00

1.076.000,00

410.000,00

-759.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV
D

RYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$7&7UDGHUV&OXE6$ ³&RPSDQKLD´ GLYXOJRXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHHQRVSHUtRGRVGHTXDWURPHVHVILQGRVHPGHDEULOGH
HR(%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization  VLJODHP
LQJOrVSDUD/$-,'$±/XFUR$QWHVGRV-XURV,PSRVWRVVREUH5HQGDLQFOXLQGR&RQWULEXLomR6RFLDO
VREUHR/XFUR/tTXLGR'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR HPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90Q
GH  GH RXWXEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³,QVWUXomR &90 ´  FRQFLOLDGD FRP VXDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
2 (%,7'$ p R UHVXOWDGR OtTXLGR GR SHUtRGRH[HUFtFLR DFUHVFLGR GRV WULEXWRV VREUH R OXFUR GR
UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR H GDV GHSUHFLDo}HV DPRUWL]Do}HV H H[DXVW}HV H IXQFLRQD FRPR XP
LQGLFDGRUGHGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRJHUDOVHQGRXPDPHGLGDJHUHQFLDOTXHSHUPLWHDFRPSDUDomR
GD&RPSDQKLDFRPRXWUDVHPSUHVDVGRVHWRU1RVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90
D&RPSDQKLDOHPEUDTXHHVWDPHGLGDQmRSRVVXtVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHO
DPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
E
FRQFLOLDo}HV HQWUH RV YDORUHV GLYXOJDGRV H RV YDORUHV GDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDXGLWDGDV
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDFRQFLOLDomRGDPHGLomRQmRFRQWiELODSUHVHQWDGDDFLPDQRLWHP D 
FRPDVUHVSHFWLYDVOLQKDVFRQWiEHLVTXHDVFRPS}HP
(PPLOKDUHVGH
UHDLV 
/XFUROtTXLGR
3UHMXt]R 
 7ULEXWRVVREUHR
/XFUR
 5HVXOWDGR
ILQDQFHLUROtTXLGR
 'HSUHFLDomRH
$PRUWL]DomR
(%,7'$

3HUtRGRGH
TXDWURPHVHV
ILQGRHP


3HUtRGRGH
TXDWURPHVHV
ILQGRHP


 



 















([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP






 























 

F
PRWLYRGDHVFROKDGHWDOPHGLomRFRPRPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pXPLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRILQDQFHLURJHUDOTXHQmRp
DIHWDGRSRUPXGDQoDVQDVWD[DVGHMXURVLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLo}HVVRFLDLVEHPFRPRSHOD
LQIOXrQFLD GRV QtYHLV GH GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR 'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R
(%,7'$ TXDQGR FRQVLGHUDGR HP FRQMXQWR FRP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV H ILQDQFHLUDV
GLVSRQtYHLV SRGH VHU XWLOL]DGR FRPR XPD LPSRUWDQWH IHUUDPHQWD FRPSDUDWLYD SDUD PHGLU R
GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOEHPFRPRSDUDRULHQWDUQRSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLV}HV
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3 - Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações contábeis
de encerramento de exercício social que as altere substancialmente
Não foram verificados eventos subsequentes às demonstrações contábeis individuais e consolidadas
da Companhia relativas ao período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3ROtWLFDGH'HVWLQDomRGRV5HVXOWDGRV
6HJXHGHVFULomRGDSROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRVDGRWDGDSHOD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
3HUtRGR







D5HJUDVVREUHUHWHQomRGH
OXFURV

$ &RPSDQKLD HUD FRQVWLWXtGD VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH
OLPLWDGDHDGRWDYDFRPRUHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX FRQWUDWR VRFLDO H
VXEVLGLDULDPHQWHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXH
SUHYr TXH D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR H D
GLVWULEXLomR GH OXFURV VHUi DWULEXtGD SHORV VyFLRV VHQGR
SHUPLWLGD D GLVWULEXLomR GHVSURSRUFLRQDO GRV OXFURV GH
DFRUGRFRPRSUHYLVWRQRDUWLJRGR&yGLJR&LYLO

DL9DORUHVGDV5HWHQo}HVGH
/XFURV

'R OXFUR GR
H[HUFtFLRQRYDORU
WRWDO
GH
5

IRUDP L  5

XWLOL]DGRV SDUD
FRPSHQVDomR GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV LL 
5 
IRUDPGLVWULEXtGRV
FRPR GLYLGHQGRV
H
LLL 
5
DORFDGRV
D
UHVHUYDGHOXFURV

2
OXFUR
GR
H[HUFtFLR
QR
PRQWDQWH GH 5

IRL
WRWDOPHQWH
DEVRUYLGR SHORV
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV GH
DQRVDQWHULRUHV

2 SUHMXt]R GR
H[HUFtFLR
QR
PRQWDQWHWRWDOGH
5 
IRL LQWHJUDOPHQWH
DORFDGR
SDUD
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

DLL3HUFHQWXDLVHPUHODomRDRV
OXFURVWRWDLVGHFODUDGRV

'R OXFUR GR
H[HUFtFLR
L

IRUDP
XWLOL]DGRV SDUD
FRPSHQVDomR GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV LL 

IRUDP
GLVWULEXtGRVFRPR
GLYLGHQGRV H LLL 
DORFDGRVD
5HVHUYD
GH
OXFURV

GROXFURGR
H[HUFtFLR
IRL
XWLOL]DGR
SDUD
FRPSHQVDomR GH
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV GH
DQRVDQWHULRUHV

GRSUHMXt]R
GR H[HUFtFLR IRL
DORFDGR
SDUD
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

E5HJUDVVREUHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

$ &RPSDQKLD HUD FRQVWLWXtGD VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH
OLPLWDGD H DGRWDYD FRPR UHJUDV VREUH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVDVSUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHXFRQWUDWRVRFLDOH
VXEVLGLDULDPHQWHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXH
SUHYr TXH D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR H D
GLVWULEXLomR GH OXFURV VHUi DWULEXtGD SHORV VyFLRV VHQGR
SHUPLWLGD D GLVWULEXLomR GHVSURSRUFLRQDO GRV OXFURV GH
DFRUGRFRPRSUHYLVWRQRDUWLJRGR&yGLJR&LYLO
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

F3HULRGLFLGDGHGDV
GLVWULEXLo}HVGHGLYLGHQGRV

$QXDO

G (YHQWXDLV UHVWULo}HV j
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV SRU OHJLVODomR RX
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO
DSOLFiYHODRHPLVVRUDVVLPFRPR
FRQWUDWRV GHFLV}HV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDVRXDUELWUDLV

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV LPSRVWDV SRU OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO DVVLP FRPR FRQWUDWRV GHFLV}HV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDVRXDUELWUDLV

'HDFRUGRFRPRFRQWUDWRVRFLDOGD&RPSDQKLDRVVyFLRV
UHSUHVHQWDQGR D PDLRULD GR FDSLWDO VRFLDO SRGHULDP
OHYDQWDU EDODQoRV VHPHVWUDLV PHQVDLV RX GH SHUtRGR
LQIHULRUSDUDILQVFRQWiEHLVGHOXFURV

H 6H R HPLVVRU SRVVXL XPD $&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFDIRUPDOGHGHVWLQDomRGH
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH UHVXOWDGRV DOpP GDV UHJUDV SUHYLVWDV HP VHX FRQWUDWR
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH VRFLDOHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
DSURYDGD LQIRUPDQGR yUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWD
GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGH
PXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHR
GRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
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Ordinária

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Dividendo distribuído total

0,00

Pagamento dividendo

-26.000,00

0,00

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

-26.000,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

0,00

Pagamento dividendo

19/04/2021

8.914.000,00

4.241.000,00

33,750000

32,240000

13.155.000,00

Exercício social 31/12/2020

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

19/04/2021

414.000,00

0,00

0,000000

0,000000

414.000,00

Exercício social 31/12/2019

Montante

0,00

PÁGINA: 12 de 313

Pagamento dividendo

0,00

0,00

0,000000

0,000000

-1.063.000,00

Exercício social 31/12/2018

Versão : 1
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de Dividendos à Conta de Lucros Retidos ou Reservas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia declarou R$ 7.562.064,16
para a conta de reserva de lucros.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foram declarados
dividendos a conta de lucros retidos ou reservas constituídas.
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128.421.000,00
7.450.000,00

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/04/2021

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

0,59296402

2,57423777

PÁGINA: 14 de 313

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Quirografárias

Títulos de dívida

Outras garantias ou
privilégios
0,00

0,00

Inferior a um ano

72.800.000,00

72.800.000,00
0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

Observação

Total

Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Exercício social (31/12/2020)
Outras garantias ou
privilégios
0,00

Inferior a um ano
0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

As informações se baseiam nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia relativas ao período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/04/2021)

3.8 - Obrigações
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0,00

Superior a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

0,00

Total
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72.800.000,00

72.800.000,00

Total

Versão : 1
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3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

1RV H[HUFtFLRV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  D &RPSDQKLD HUD XPD
VRFLHGDGH OLPLWDGD QRV WHUPRV GR &yGLJR &LYLO H DGRWDYD FRPR UHJUDV GH UHWHQomR GH OXFURV H
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DV SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX FRQWUDWR VRFLDO DXWRUL]DQGR RV VyFLRV
GHOLEHUDUHPVREUHDGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

'XUDQWH R SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH  RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
DSURYDUDPQDIRUPDGRVDUWLJRVDGR&yGLJR&LYLODWUDQVIRUPDomRGRWLSRMXUtGLFRGH
VRFLHGDGHHPSUHViULDOLPLWDGDSDUDVRFLHGDGHDQ{QLPD

$TXLVLomRGD6HQFRQ

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDDGTXLULXD&$/&6LVWHPDVGH*HVWmR/WGD(33 ³6HQFRQ´ 
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGHVWDDTXLVLomRYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

7HQGR HP YLVWD D UHOHYkQFLD GD DTXLVLomR GD 6HQFRQ QD HVWUXWXUD SDWULPRQLDO GD &RPSDQKLD D
&RPSDQKLDDSUHVHQWDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVSHFLDOPHQWHHODERUDGDVSDUDILQVGRSHGLGRGH
UHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD&90UHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVILQGRHPGH
DEULOGH

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD OHYDQWRX LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV FRQVROLGDGDV SURIRUPD QmR
DXGLWDGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVILQGRHPGHDEULOGHHH[HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPGHGH]HPEURGHFRQIRUPHUHTXHULGRSHOD,QVWUXomR&90QGHGHMXQKR
GH  H HP DWHQGLPHQWR j 2ULHQWDomR 7pFQLFD 2&3&  ± $SUHVHQWDomR GH LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVSURIRUPDHPLWLGDSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVHDSURYDGD
SHOR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH &7*   H &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ,QVWUXomR
&90   $V GHPRQVWUDo}HV FRQVROLGDGDV GR UHVXOWDGR SUR IRUPD QmR DXGLWDGDV IRUDP
SUHSDUDGRV SDUD UHIOHWLU RV HIHLWRV GD RSHUDomR GH FRPELQDomR GH QHJyFLRV FRPR VH UHIHULGD
&RPELQDomRWLYHVVHDFRQWHFLGRHPGHMDQHLURGH

6HJXHPDEDL[RLQIRUPDo}HVGHPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVSDUDRUHVXOWDGRSURIRUPDGRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHHSDUDRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVILQGRHPGHDEULOGHFRPEDVH
QDVLQIRUPDo}HVSURIRUPDSUHSDUDGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPD,QVWUXomR&90

(PPLOKDUHVGHUHDLV 

3URIRUPD

3URIRUPD

/XFUROtTXLGR 3UHMXt]R 





 7ULEXWRVVREUHR/XFUR

 



 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR











 'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR
(%,7'$


'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV

(P  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD R 7& 3ULYDWH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLDH,VUDHO&DOHEH0DVVD2PDU$MDPH=DQDWWR0LUDQGD3HGUR*HUDOGR%HUQDUGRGH
$OEXTXHUTXH)LOKR6WDUW8SV%5+ROGLQJ/WGD5DIDHO)HUUL*XLOOHUPR$QGUHV3DUUD%HUQDO3HGUR
0HGHLURV0DFKDGR/XL])HOLSHGH$UD~MR3RQWHV*LUmR3HGUR0DULDQRGD5RFKD6DQWRVH-DYLHU
$OHMDQGUR5DPDFFLRWWL ³$FLRQLVWDV2ULJLQDLV´ FHOHEUDUDPR³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGH
(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH4XLURJUDIiULD
GD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´SRUPHLRGRTXDOD&RPSDQKLDHPLWLXGHErQWXUHV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HV ³'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV´ QRYDORUWRWDOGH5$(VFULWXUD
IRLDGLWDGDHPGHPDLRGHSRUPHLRGR³3ULPHLUR$GLWDPHQWRDR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH
(VFULWXUDGH(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH
4XLURJUDIiULDGD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´HHPGHMXOKRGHSRUPHLRGR
³6HJXQGR $GLWDPHQWR DR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH (VFULWXUD GH (PLVVmR 3ULYDGD GH 'HErQWXUHV
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&RQYHUVtYHLV HP $o}HV HP 6pULH ÒQLFD GD (VSpFLH 4XLURJUDIiULD GD 3ULPHLUD (PLVVmR GD 7&
7UDGHUV&OXE6$´(P$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH
IRLDSURYDGD L DFRQYHUVmRGDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLD LL RDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDPHGLDQWHDHPLVVmRGH
Do}HVRUGLQiULDVSHORSUHoRGHHPLVVmRGHDSUR[LPDGDPHQWH5SRUDomR
IL[DGRGHDFRUGRFRPRLQFLVR,GRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
WRWDOL]DQGR5DVTXDLVIRUDPWRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGDVPHGLDQWHDFRQYHUVmRGDV
 'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV H LLL  D FRQVLJQDomR HP UD]mR GD FRQYHUVmR GDV 'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLVGRFDQFHODPHQWRDXWRPiWLFRGDWRWDOLGDGHGDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV
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)DWRUHVGH5LVFR

$ VHJXLU HVWmR GHVFULWRV RV SULQFLSDLV IDWRUHV GH ULVFR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H TXH D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH SRVVDP LQIOXHQFLDU D GHFLVmR GH
LQYHVWLGRUHV HP DGTXLULU YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU HOD &DVR HVVHV ULVFRV YHQKDP D VH
PDWHULDOL]DURVQHJyFLRVDVLWXDomRILQDQFHLUDSDWULPRQLDOUHSXWDFLRQDOUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
IOX[RGHFDL[DOLTXLGH]QHJyFLRVIXWXURVHRSUHoRGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD
SRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

2VULVFRVSRGHPPDWHULDOL]DUVHGHIRUPDLQGLYLGXDORXFXPXODWLYDPHQWHHDRUGHPQDTXDORVULVFRV
VmRDSUHVHQWDGRVDEDL[RQmRSRVVXLUHODomRFRPDSUREDELOLGDGHUHODWLYDGHRFRUUrQFLDGHQHQKXP
GRVULVFRVGHVFULWRVQHVVH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1mRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWDVHomR³
)DWRUHVGH5LVFR´GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXHHVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDU
DRXWURVLWHQV

$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRUHIHUHQWHDTXDOTXHUYDORUPRELOLiULRGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVGHYHPDQDOLVDUFXLGDGRVDPHQWHWRGDVDVLQIRUPDo}HV
FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV PHQFLRQDGRV D VHJXLU H DV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVGD&RPSDQKLD

2VULVFRVGHVFULWRVDVHJXLUVmRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDTXHOHVTXHD&RPSDQKLD
FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH SRGHP DIHWiOD DGYHUVDPHQWH $OpP GLVVR ULVFRV DGLFLRQDLV QmR
FRQKHFLGRVSHOD&RPSDQKLDDWXDOPHQWHRXTXHD&RPSDQKLDFRQVLGHUDLUUHOHYDQWHVQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHPYLUDDIHWiODDGYHUVDPHQWH

D
5,6&265(/$&,21$'26¬&203$1+,$

Operamos em mercados altamentecompetitivos e a entrada de novos participantes pode
afetar nossa participação nestes mercados e estratégia de preços.

3RGHPRVQmRFRQVHJXLUPDQWHUHDXPHQWDURUHFRQKHFLPHQWRGHQRVVDVPDUFDVRTXHSRGHULD
OLPLWDUQRVVDFDSDFLGDGHGHPDQWHUQRVVRGHVHPSHQKRILQDQFHLURDWXDORXDOFDQoDUXPFUHVFLPHQWR
DGLFLRQDO

1RVVRV HYHQWXDLV FRQFRUUHQWHV SRGHP WHU PDLV UHFXUVRV H JDVWDU PDLV HP SXEOLFLGDGH GH VXDV
PDUFDVHVHUYLoRV&RPRUHVXOWDGRSRGHPRVVHUREULJDGRVDJDVWDUPRQWDQWHVFRQVLGHUiYHLVGH
GLQKHLURHRXWURVUHFXUVRVSDUDSUHVHUYDUHDXPHQWDURUHFRQKHFLPHQWRGHQRVVDPDUFDHH[SDQGLU
QRVVRVQHJyFLRV

$ FRQFRUUrQFLD SHOR UHFRQKHFLPHQWR H SUHIHUrQFLD GH PDUFD p LQWHQVD HQWUH RV VHUYLoRV GH
HGXFDomRILQDQFHLUDHLQIRUPDomRJOREDOPHQWHHQDVSULQFLSDLVUHJL}HVJHRJUiILFDV

6H QmR FRQVHJXLUPRV SUHVHUYDU H DXPHQWDU HIHWLYDPHQWH R UHFRQKHFLPHQWR GD QRVVD PDUFD
SRGHPRV QmR FRQVHJXLU PDQWHU RX DSULPRUDU R UHFRQKHFLPHQWR GD QRVVD PDUFD H DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$LQGDSRGHPRVHQIUHQWDUFRQFRUUrQFLD
HP WRGRV RV PHUFDGRV HP TXH DWXDPRV XPD YH] TXH HOHV DSUHVHQWDP UHGX]LGDV EDUUHLUDV GH
HQWUDGD 7DLV HYHQWXDLV FRQFRUUHQWHV SRGHP FRQWDU FRP L  UHFXUVRV WHFQROyJLFRV GH SRQWD LL 
DFHVVR D PHUFDGRV GH FDSLWDLV HVWUDQJHLURV D FXVWRV PDLV EDL[RV H OtTXLGRV H LLL  PHOKRUHV
FRQGLo}HVGHILQDQFLDPHQWRTXHDVHQFRQWUDGDVQR%UDVLO

&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHQRVPDQWHUFRPSHWLWLYRVGHYLGRDVUHGX]LGDVEDUUHLUDVGHHQWUDGD
RX FDVR QmR FRQVLJDPRV UHVSRQGHU DGHTXDGDPHQWH DV HVWUDWpJLDV GH QRVVRV HYHQWXDLV
FRQFRUUHQWHVSRGHUHPRVWHUDQRVVDSDUWLFLSDomRHPXPRXPDLVPHUFDGRVTXHDWXDPRVUHGX]LGD
RTXHFRQVHTXHQWHPHQWHUHGX]LULDQRVVDVUHFHLWDVHFULDULDXPDSUHVVmRVREUHRVSUHoRVGHQRVVRV
SURGXWRV H VHUYLoRV DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV VLWXDomR
ILQDQFHLUDHRYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
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Estamos sujeitos a alteração de hábitos de consumo dos usuários, novas preferências
tecnológicas e outros fatores substancialmente fora do controle da Companhia.
1RVVRV QHJyFLRV GHSHQGHP VXEVWDQFLDOPHQWH GH XVXiULRV TXH VH FDGDVWUDP QDV SODWDIRUPDV
HOHWU{QLFDVGDQRVVD&RPSDQKLDHGDILGHOLGDGHGHVXDVVXEVFULo}HV(VWDPRVVXMHLWRVDDOWHUDo}HV
GHKiELWRVGHFRQVXPRGHLQIRUPDo}HVHHGXFDomRHGHGHPDQGDSHORVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD
&RPSDQKLD

$LQGD DV DWXDLV SODWDIRUPDV HOHWU{QLFDV GD QRVVD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU FDSD]HV GH
DFRPSDQKDU D WUDQVIRUPDomR GLJLWDO H WRUQDUHPVH REVROHWDV DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH D QRVVD
FDSDFLGDGHGHDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVGHQRVVRVXVXiULRV

'HVVD IRUPD SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH QRV DQWHFLSDU RX UHVSRQGHU GH IRUPD DGHTXDGD jV
PXGDQoDV GH KiELWR GH QRVVRV XVXiULRV H SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH QRV DGDSWDU GH IRUPD
VXILFLHQWHPHQWH UiSLGD SDUD DWHQGHU jV SUHIHUrQFLDV WHFQROyJLFDV GRV QRVVRV XVXiULRV RX DRV
SDGU}HVGRVHWRU

$ SHUGD GH XVXiULRV p XP IDWRU TXH SRGHUi DIHWDU GH IRUPD VLJQLILFDWLYD H DGYHUVD RV QRVVRV
QHJyFLRVHSRUFRQVHTXrQFLDRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

A perda de membros da alta administração, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal
adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
$ FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH PDQWHU VXD SRVLomR FRPSHWLWLYD GHSHQGH HP ODUJD HVFDOD GRV
VHUYLoRVGDVXDDOWDDGPLQLVWUDomRTXHLQFOXVLYHFRQWDFRPILJXUDVFRQKHFLGDVQRVPHUFDGRVGH
FRPXQLFDomRHHGXFDomRILQDQFHLUD$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUiVXFHVVRHPDWUDLUH
PDQWHU SHVVRDO TXDOLILFDGR SDUD LQWHJUDU D VXD DOWD DGPLQLVWUDomR H DFRPSDQKDU R ULWPR GH
FUHVFLPHQWR&DVRD&RPSDQKLDYHQKDDSHUGHUDOJXPGHVHXVSURILVVLRQDLVFKDYHD&RPSDQKLD
SRGHQmRFRQVHJXLUDWUDLURXUHWHUQRYRVSURILVVLRQDLVFRPDPHVPDTXDOLILFDomR

$OpP GLVVR R VXFHVVR GD &RPSDQKLD WDPEpP GHSHQGH GH VXD KDELOLGDGH HP LGHQWLILFDU DWUDLU
FRQWUDWDUWUHLQDUUHWHUPRWLYDUHJHULUSURILVVLRQDLVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRVQDViUHDVWpFQLFDVGH
JHVWmR WHFQRORJLD marketing H DWHQGLPHQWR DRV FOLHQWHV $ FRPSHWLomR SRU WDLV FRODERUDGRUHV
DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV p LQWHQVD H D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH DWUDLU FRQWUDWDU UHWHU
PRWLYDUHJHULUVXILFLHQWHPHQWHFRPVXFHVVRWDLVSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRV

$SHUGDGRVVHUYLoRVGHTXDOTXHUGRVPHPEURVGHVXDDOWDDGPLQLVWUDomRLQFOXVLYHHPYLUWXGHGD
LQDELOLWDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVGHFRUUHQWHGHHYHQWXDLVSURFHVVRVHRXDLQFDSDFLGDGHGHDWUDLUH
PDQWHUSHVVRDODGLFLRQDOSDUDLQWHJUiODSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDVXDVLWXDomR
ILQDQFHLUDHQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

As estratégias de crescimento e de negócios da Companhia podem não ser executadas com
sucesso, o que poderá afetar negativamente os planos de expansão da Companhia.
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH WHUi VXFHVVR HP VXD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR H HP VHXV
REMHWLYRVHSLODUHVHVWUDWpJLFRVTXHHQYROYHPRFUHVFLPHQWRGDVXDSODWDIRUPDGHLQYHVWLPHQWRV
QR%UDVLOHHGXFDomRILQDQFHLUDGRVVHXVFOLHQWHV2HYHQWXDOLQVXFHVVRQDH[HFXomRGHTXDOTXHU
GRV UHIHULGRV REMHWLYRV SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV SODQRV GD &RPSDQKLD SDUD DXPHQWDU D
UHFHLWD H D UHQWDELOLGDGH H FRQVHTXHQWHPHQWH VHXV UHVXOWDGRV H D FRWDomR GDV Do}HV GD
&RPSDQKLD
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$OpP GLVVR D &RPSDQKLD GHSHQGH KRMH H GHYH FRQWLQXDU D GHSHQGHU QR IXWXUR GH WHUFHLURV
IRUQHFHGRUHVGHWHFQRORJLDHRXWURVVHUYLoRVVREUHWXGRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHWHFQRORJLD
GD LQIRUPDomR H GH GHVHQYROYLPHQWR GH softwares XWLOL]DGRV QDV SODWDIRUPDV GD &RPSDQKLD 2
VXFHVVR GH VXD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GHSHQGH SRUWDQWR GD KDELOLGDGH GD &RPSDQKLD GH
GHVHQYROYHUUHODo}HVGXUDGRXUDVHYDQWDMRVDVFRPHVVHVWHUFHLURVDOpPGDSUySULDKDELOLGDGHQR
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVWHFQRORJLDVWUHLQDPHQWRGDHTXLSHHDSULPRUDPHQWRGRVsoftwares$
&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHSUHYHURLPSDFWRGHQRYDVWHFQRORJLDVHPVHXVQHJyFLRV$OpPGLVVR
WHQGR HP YLVWD TXH YiULRV GHVVHV IRUQHFHGRUHV H GHVVD WHFQRORJLD WrP VHXV FXVWRV DWUHODGRV j
PRHGDHVWUDQJHLUDDYRODWLOLGDGHFDPELDOHHVSHFLDOPHQWHDGHVYDORUL]DomRGR5HDOSRGHFDXVDU
XPLPSDFWRQHJDWLYRHUHOHYDQWHQRVFXVWRVUHFHLWDVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD&DVR
D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH WHU DFHVVR D HVVDV QRYDV WHFQRORJLDV RX PHVPR WHU UHODo}HV
GXUDGRXUDV H FRP XP FXVWREHQHItFLR DGHTXDGR FRP VHXV IRUQHFHGRUHV R QHJyFLR D VLWXDomR
ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DIHWDGRV DGYHUVDPHQWH H GH PDQHLUD
UHOHYDQWH

3RU VXD YH] D HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD GHSHQGH GHQWUH RXWURV DVSHFWRV GD VXD
FDSDFLGDGH GH UHDOL]DU H[SDQV}HV QD VXD EDVH GH FOLHQWHV EHP FRPR GH RSRUWXQLGDGHV GH
H[SDQVmR GH VHXV VHUYLoRV IDWRUHV PDFURHFRQ{PLFRV IDYRUiYHLV DFHVVR D ILQDQFLDPHQWRV H
HPSUpVWLPRVFRQFHGLGRVHPFRQGLo}HVDWUDWLYDVHDXPHQWRGRFRQVXPRGRVVHUYLoRVHSURGXWRV
GD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVVHUiLQWHJUDOPHQWH
LPSOHPHQWDGD RX FRQGX]LGD FRP r[LWR R TXH SRGHUi JHUDU XP FUHVFLPHQWR PHQRU GR TXH R
HVSHUDGRRXDLQGDLQFRUUHUHPXPDXPHQWRGRVJDVWRVRSHUDFLRQDLVWHQGRFRPRFRQVHTXrQFLDD
UHGXomRGDPDUJHPGHOXFURVGD&RPSDQKLD

&DVR D &RPSDQKLD QmR FRQVLJD H[HFXWDU FRP VXFHVVR HVVDV HVWUDWpJLDV VXD FDSDFLGDGH GH
FUHVFLPHQWRHGHJHUDUQRYRVQHJyFLRVEHPFRPRVXDUHFHLWDHUHQWDELOLGDGHSRGHUmRVHUDIHWDGDV
QHJDWLYDPHQWH

(VWDHVWUDWpJLDHQYROYHULVFRVGHQWUHRVTXDLVVHLQFOXHPDDYDOLDomRHHVWUXWXUDomRGHSODQRGH
FUHVFLPHQWRFRPEDVHHPSUHPLVVDVTXHQmRYHQKDPDVHFRQFUHWL]DUHD&RPSDQKLDSRGHQmR
WHU R DXPHQWR SUHYLVWR HP VXDV UHFHLWDV DGYLQGR GH XPD DTXLVLomR SRU UD]}HV H[WHUQDV DR VHX
FRQWUROH $ RFRUUrQFLD GH TXDLVTXHU GHVVHV IDWRUHV RX RXWURV IDWRUHV TXH D DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDQmRFRQVLJDSUHYHUFRPUHODomRjVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRSRGHUiRFDVLRQDUXP
HIHLWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVGHVHXVQHJyFLRVUHSXWDomRHQDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD

Decisões desfavoráveis em face de Rafael Ferri podem afetar negativamente a imagem da
Companhia.

5DIDHO)HUULXPGRVLGHDOL]DGRUHVGD&RPSDQKLDDFLRQLVWDFRQWURODGRULQGLUHWR GHWHQWRUGH
GDVDo}HVGHHPLVVmRGD6WDUW8SV%5+ROGLQJ/WGD FXMDLPDJHPSHVVRDOHVWiDOWDPHQWHOLJDGDj
LPDJHPGD&RPSDQKLDIRLFRQGHQDGRQRkPELWRGR3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR6DQFLRQDGRU3$65-
LQVWDXUDGRSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVjSHQDGHSURLELomRWHPSRUiULDSHOR
SUD]RGHDQRVGHDWXDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHPXPDRXPDLVPRGDOLGDGHVGHRSHUDomRQR
PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVSUHYLVWDQRLQFLVR9,,,GRDUWLJRGD/HLQ$GHFLVmRIRL
FRQILUPDGD SHOR &RQVHOKR GH 5HFXUVRV GR 6LVWHPD )LQDQFHLUR 1DFLRQDO QRV WHUPRV GR $FyUGmR
GHGHPDUoRGH7DOSHQDOLGDGHVHLQLFLRXHPGHIHYHUHLURGHHWHUPLQDUi
HPGHIHYHUHLURGH5HIHULGRSURFHVVRDSXURXDSUiWLFDGHDWRVGHPDQLSXODomRGHSUHoR
QRPHUFDGRGHFDSLWDLVQDFLRQDOHFRQVLGHUDQGRDVDQomRLPSRVWDD5DIDHO)HUULSRGHPDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDHPUD]mRGDSRWHQFLDODVVRFLDomR
HQWUHDLPDJHPGD&RPSDQKLDFRP5DIDHO)HUUL3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHHVVHSURFHVVRYLGH
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


498
PÁGINA: 20 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

$LQGD D 6WDUW8SV %5 +ROGLQJ /WGD REULJRXVH SRU PHLR GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV ,32 FRQIRUPH
GHILQLGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  D QmR H[HUFHU TXDLVTXHU GLUHLWRV SROtWLFRV
RULXQGRV GDV Do}HV GH VXD WLWXODULGDGH LQFOXLQGR PDV VHP OLPLWDomR D DEVWHUVH GR H[HUFtFLR GR
GLUHLWRGHYRWR QDIRUPDSUHVHQFLDORXjGLVWkQFLD HPTXDLVTXHUDVVHPEOHLDVJHUDLVGD&RPSDQKLD
HGRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRQRkPELWRGDV5HXQL}HV3UpYLDV FRQIRUPHGHILQLGRQRLWHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  DWp D RFRUUrQFLD GH HYHQWXDO UHYHUVmR SRU PHLR GH VHQWHQoD RX
DFyUGmRGHPpULWRRXDLQGDSHODVXSHUYHQLrQFLDGHGHFLVmRDQXODWyULDGDVGHFLV}HVTXHFRQGHQDUDP
5DIDHO)HUULRXRUHFRQKHFLPHQWRGHTXDOTXHUFDXVDGHH[WLQomRGDVSHQDVHVDQo}HVDSOLFiYHLVQR
kPELWR GRV SURFHVVRV OLVWDGRV QR LWHP G GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD ³5HYHUVmR GDV
'HFLV}HV´ &DVRDSyVWUDQVFRUULGRRSUD]RGHDQRVDFRQWDUGDOLTXLGDomRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO
GHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHLQtFLRGDQHJRFLDomRGDVDo}HVQRVHJPHQWRGR1RYR0HUFDGR
GD% GDWDGRLQtFLRGDYLJrQFLDGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32 QmRWHQKDRFRUULGRD5HYHUVmRGDV
'HFLV}HV D 6WDUW8SV %5 RXWRUJRX SRU PHLR GR UHIHULGR DFRUGR D GHWHUPLQDGRV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLDDRSomRGHFRPSUDUDVDo}HVGHVXDWLWXODULGDGHQRSUD]RHQDIRUPDGHWHUPLQDGRVQR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV,326HRVDFLRQLVWDVGHL[DUHPGHH[HUFHUDRSomRGHFRPSUDGDVDo}HVGH
WLWXODULGDGHGD6WDUW8SV%5D6WDUW8SV%5GHYHUiYHQGHUDWRWDOLGDGHGDVVXDVDo}HVHPDWp
PHVHVFRQWDGRVGRILQDOGRSUD]RSDUDRH[HUFtFLRGDRSomRGHFRPSUDHPXPDRXPDLVWUDQVDo}HV
L  HP SUHJmR GD % LL  PHGLDQWH RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH Do}HV LLL  SRU PHLR GH
SURFHGLPHQWRV GH OHLOmR RX LY  SDUD TXDLVTXHU WHUFHLURV GHVGH TXH HP TXDOTXHU GDV KLSyWHVHV
VHMDPREVHUYDGRVRVGHPDLVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,321HVVHFDVR
R5DIDHO)HUULVHUiGHVYLQFXODGRGD&RPSDQKLDRTXHWDPEpPSRGHUiDIHWDUDLPDJHPGD&RPSDQKLD
GH IRUPD DGYHUVD H UHOHYDQWH XPD YH] TXH VXD LPDJHP HVWi DOWDPHQWH DWUHODGD j LPDJHP GD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRSODWDIRUPDVGLJLWDLVHUHGHVVRFLDLV

A Companhia pode não ser capaz de identificar, consumar, integrar ou ter sucesso e auferir
os benefícios de aquisições futuras e de operações de novos negócios recém-constituídos.
'HQWURGRQRVVRSODQRGHFUHVFLPHQWRGRVQHJyFLRVFRQVLGHUDPRVDOpPGDH[SDQVmRRUJkQLFDD
SRVVLELOLGDGHGHH[SDQVmRSRUPHLRGHFRPELQDo}HVGHQHJyFLRV DTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRHP
RXWUDV FRPSDQKLDV RX FRQVWLWXLomR GH QRYRV QHJyFLRV $ QHFHVVLGDGH GH H[SDQGLUPRV QRVVRV
QHJyFLRV DXPHQWD D VXD FRPSOH[LGDGH H FDXVD PDLV LQFHUWH]DV H GLVWLQWRV ULVFRV D VHUHP
JHUHQFLDGRVFRPRRVUHODFLRQDGRVDFDSWDomRHDGHTXDGRXVRGHUHFXUVRVILQDQFHLURVDJHVWmR
GHQRVVRVFRODERUDGRUHVHDRVGHPDLVUHFXUVRVRSHUDFLRQDLV

1HVVHFRQWH[WRSRGHPRVQmRWHUDHILFD]HHILFLHQWHJHVWmRGDVPXGDQoDVHPFRQFUHWL]DUQRSUD]R
HVSHUDGRRSURFHVVRGHPDWXUDomRTXDQGRQDJHVWmRGHQRYRVQHJyFLRVLQFOXVLYHFRPUHODomRj
GXUDomR GH WDO SURFHVVR H VXD FRQVHTXHQWH UHQWDELOLGDGH 3RU FRQVHTXrQFLD SRGHPRV QmR
FRQVHJXLUDWLQJLURVUHVXOWDGRVVDWLVIDWyULRVQRVQRYRVQHJyFLRVHTXHSRGHPDIHWDUDVPDUJHQV
OtTXLGDV FRQVROLGDGDV 6HQGR DVVLP QRVVR UHVXOWDGR H R YDORU GH QRVVDV Do}HV SRGHP VHU
QHJDWLYDPHQWH LPSDFWDGRV FRP HIHLWRV HP QRVVD UHSXWDomR $GLFLRQDOPHQWH SRGHPRV VHU
LPSDFWDGRVSRUSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVGRVQHJyFLRVDGTXLULGRVTXHSRVVDPYLUDVHPDWHULDOL]DU

$ &RPSDQKLD QmR JDUDQWH TXH VHUi FDSD] GH LGHQWLILFDU H JDUDQWLU RSRUWXQLGDGHV GH DTXLVLomR
DGHTXDGDV $OpP GLVVR D VXD FDSDFLGDGH GH UHDOL]DU DTXLVLo}HV EHPVXFHGLGDV HP WHUPRV
IDYRUiYHLVSRGHVHUOLPLWDGDSHORQ~PHURGHDOYRVGHDTXLVLomRGLVSRQtYHLVGHPDQGDVLQWHUQDVGH
UHFXUVRV H QD PHGLGD GR QHFHVViULR D VXD FDSDFLGDGH GH REWHU ILQDQFLDPHQWR HP WHUPRV
VDWLVIDWyULRV SDUD DTXLVLo}HV PDLRUHV EHP FRPR D VXD FDSDFLGDGH GH REWHU DV DSURYDo}HV
VRFLHWiULDV UHJXODWyULDV RX JRYHUQDPHQWDLV H[LJLGDV $GHPDLV PHVPR TXH VHMD LGHQWLILFDGR XP
REMHWRGHDTXLVLomRWHUFHLURVFRPTXHPD&RPSDQKLDSRVVXLUHODo}HVFRPHUFLDLVSRGHPQmRHVWDU
GLVSRVWRVDFHOHEUDUDFRUGRVHPWHUPRVFRPHUFLDOPHQWHDFHLWiYHLVHPUHODomRDXPDWUDQVDomR
HVSHFtILFD
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$DTXLVLomRSRGHWDPEpPQmRVHUFRQFOXtGDSRUXPORQJRSHUtRGRRXDWpFDQFHODGDSRUGLYHUVDV
UD]}HVLQFOXLQGRDQmRVDWLVIDomRGDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVRXDQmRREWHQomRGDVDSURYDo}HV
UHJXODWyULDV H[LJLGDV DVVLP FRPR FRQGLo}HV SDUD DSURYDomR SRGHP VHU LPSRVWDV TXH QmR VmR
SDVVtYHLVGHDQWHFLSDomR$QHJRFLDomRHDFRQFOXVmRGHSRWHQFLDLVDTXLVLo}HVFRQVXPDGDVRX
QmR SRGHP WDPEpP SRWHQFLDOPHQWH DIHWDU RV VHXV DWXDLV QHJyFLRV RX GHVYLDU UHFXUVRV
VXEVWDQFLDLV &RPR UHVXOWDGR RV VHXV QHJyFLRV SHUVSHFWLYDV GH FUHVFLPHQWR UHVXOWDGRV GH
RSHUDo}HVHFRQGLo}HVILQDQFHLUDVSRGHPVHUPDWHULDOHQHJDWLYDPHQWHDIHWDGRV

$GHPDLVDVDTXLVLo}HVSRGHPH[SRUD&RPSDQKLDDREULJDo}HVRXFRQWLQJrQFLDVGHVFRQKHFLGDV
LQFRUULGDV DQWHV GD DTXLVLomR GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV RX GRV UHVSHFWLYRV DWLYRV $ GLOLJrQFLD
UHDOL]DGDSDUDDYDOLDUDVLWXDomROHJDOHILQDQFHLUDGDVHPSUHVDVDVHUHPDGTXLULGDVEHPFRPR
TXDLVTXHUJDUDQWLDVFRQWUDWXDLVRXLQGHQL]DWyULDVUHFHELGDVGRVYHQGHGRUHVGDVHPSUHVDVDOYRRX
GRV UHVSHFWLYRV QHJyFLRV SRGHP VHU LQVXILFLHQWHV SDUD SURWHJHU RX LQGHQL]DU D &RPSDQKLD SRU
TXDLVTXHUFRQWLQJrQFLDVTXHSRVVDPVXUJLU

4XDLVTXHU FRQWLQJrQFLDV VLJQLILFDWLYDV GHFRUUHQWHV GH DTXLVLo}HV SRGHP SUHMXGLFDU DV VXDV
DWLYLGDGHVHUHVXOWDGRV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiDGTXLULUHPSUHVDVTXHQmRHVWmRVXMHLWDV
jDXGLWRULDH[WHUQDLQGHSHQGHQWHRTXHSRGHDXPHQWDURVULVFRVUHODFLRQDGRVjVDTXLVLo}HV$LQGD
D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH DXIHULU R EHQHItFLR GH TXDOTXHU DTXLVLomR LQFOXLQGR D
LQFDSDFLGDGH GH L  LPSOHPHQWDU D FXOWXUD QDV HPSUHVDV DGTXLULGDV LL  LQWHJUDU DV UHVSHFWLYDV
SROtWLFDVRSHUDFLRQDLVHFRQWiEHLVHSURFHGLPHQWRVEHPFRPRVLVWHPDVGHLQIRUPDomRHRSHUDo}HV
GH back-office FRP DV GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV LLL  DJLOL]DU RSHUDo}HV GH VREUHSRVLomR H GH
FRQVROLGDomRGHVXEVLGLiULDV LY PDQWHUDDGPLQLVWUDomRH[LVWHQWHQDPHGLGDQHFHVViULDRXUHDOL]DU
DUHDGHTXDomRGDVRSHUDo}HV Y HYLWDUSRWHQFLDLVSHUGDVRXSUHMXt]RVjVUHODo}HVFRPRVFOLHQWHV
HRX XVXiULRV FRQIRUPH DSOLFiYHO H[LVWHQWHV GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV RX FRP QRVVRV XVXiULRV
H[LVWHQWHVRX YL GHTXDOTXHURXWUDIRUPDJHUDUUHFHLWDVVXILFLHQWHVSDUDFRPSHQVDURVFXVWRVH
GHVSHVDVGHDTXLVLo}HV

$OpPGLVVRDFRQFOXVmRHRVXFHVVRGHTXDOTXHURSHUDomRHVWDUmRVXMHLWRVDXPDVpULHGHIDWRUHV
HFRQ{PLFRVHRXWURVTXHHVWmRDOpPGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD4XDOTXHUFRPELQDomRGRVIDWRUHV
PHQFLRQDGRVDFLPDSRGHUHVXOWDUQDLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHLQWHJUDUDVHPSUHVDVRXDWLYRV
DGTXLULGRVRXREWHURFUHVFLPHQWRRXDVVLQHUJLDVHVSHUDGDVGHXPDWUDQVDomRHVSHFtILFD&RPR
UHVXOWDGRRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSRGHPVHU
PDWHULDOPHQWHHQHJDWLYDPHQWHDIHWDGRV
Incidentes de segurança, incluindo ataques cibernéticos, violações de segurança, acessos
não autorizados ou divulgação de dados confidenciais, interrupção de negócios ou a
percepção de que dados pessoais e sensíveis armazenados pela Companhia não estão
seguros podem afetar a Companhia de forma adversa.
$&RPSDQKLDDGPLQLVWUDHUHWpPGDGRVSHVVRDLVGHFOLHQWHVQRFXUVRUHJXODUGHVXDVRSHUDo}HV
'LYXOJDo}HV QmR DXWRUL]DGDV RX EUHFKDV GH VHJXUDQoD SRGHP VXMHLWDU D &RPSDQKLD HRX VHXV
FRODERUDGRUHVDDo}HVMXGLFLDLVHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVEHPFRPRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXD
UHSXWDomR

$OpPGLVVRRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVWmRH[SRVWRVDRULVFRGHXPDSRVVtYHOQmRREVHUYkQFLD
GHVXDVSROtWLFDVHDPiFRQGXWDQHJOLJrQFLDRXIUDXGHVFRPHWLGDVSRUIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURV
GHPRGRTXHGDGRVSHVVRDLVGHEHQHILFLiULRVSRGHPVHWRUQDUGLVSRQtYHLVDWHUFHLURVRTXHSRGHUi
UHVXOWDUHPVDQo}HVUHJXODWyULDVHSUHMXt]RUHSXWDFLRQDOHILQDQFHLUR$&RPSDQKLDSRGHQmRVHU
FDSD]GHLPSHGLURXSUHYHQLURGHVFXPSULPHQWRGHVXDVSROtWLFDVHDPiFRQGXWDQHJOLJrQFLDRX
IUDXGHGHVHXVIXQFLRQiULRV

4XDOTXHUDFHVVRQmRDXWRUL]DGRSHUGDRXGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVLQGLVSRQLELOLGDGH
GHDFHVVRVDRVVLVWHPDVGD&RPSDQKLDHRXWURVHYHQWRVTXHSRVVDPWHUXPLPSDFWRQDVHJXUDQoD
GD WHFQRORJLD GH GDGRV SRGH VXMHLWiOD D OLWtJLRV VLJQLILFDWLYRV VDQo}HV UHJXODWyULDV SHUGDV GH
FOLHQWHVHGDQRVjVXDUHSXWDomR
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$LQGDD&RPSDQKLDPDQWpPHPVXDEDVHGHGDGRVLQIRUPDo}HVGHVHXVFOLHQWHVHFRODERUDGRUHV
TXHSRGHPVHUREMHWRGHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVSRUSDUWHGHLQGLYtGXRVTXHWHQWDPWHUDFHVVRQmR
DXWRUL]DGR D HVWDV LQIRUPDo}HV SDUD XWLOL]DomR GH IRUPD LQGHYLGD $ /*3' HVWDEHOHFH
UHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHQWUHRVFRQWURODGRUHVGHGDGRVFRPRD&RPSDQKLDHRVRSHUDGRUHV
GHGDGRVGHILQLGRVFRPRRVDJHQWHVTXHUHDOL]DPWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHPVHXQRPHH
QR VHX LQWHUHVVH VHPSUH TXH RV FRQWURODGRUHV GH GDGRV HVWLYHUHP GLUHWDPHQWH HQYROYLGRV QR
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV SHORV RSHUDGRUHV ,VWR VLJQLILFD TXH DV YLRODo}HV j OHJLVODomR GH
SURWHomRGHGDGRVSRUFRQWUDWDGRVHVXEFRQWUDWDGRVGD&RPSDQKLDTXHUHDOL]HPWUDWDPHQWRGH
GDGRV HP VHX LQWHUHVVH LQFOXVLYH RV SURYHGRUHV GH DSOLFDWLYRV H FRQH[mR QD LQWHUQHW SRGHUmR
UHVXOWDUHPGHYHUHVGHFRPSHQVDomRHLQGHQL]DomRSHUDQWHWHUFHLURVj&RPSDQKLDHPFDVRGH
LQFLGHQWHVFLEHUQpWLFRVTXHSRGHUmRJHUDUFXVWRVHGHVSHVDVUHOHYDQWHVHLPSDFWDURVUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHVXDUHSXWDomR

2V UHTXLVLWRV GH VHJXUDQoD SUHYLVWRV QD OHJLVODomR DSOLFiYHO GH SURWHomR GH GDGRV GHYHP VHU
REVHUYDGRV SHOD &RPSDQKLD GH PRGR D JDUDQWLU D FRQIRUPLGDGH FRP RV UHTXLVLWRV OHJDLV H
PLQLPL]DUVLWXDo}HVGHULVFRVDVTXDLVSRVVDHVWDUH[SRVWDFRPRDWDTXHVGHYtUXVsoftwares PDO
LQWHQFLRQDGRVSDQHVHRXWURVSUREOHPDVTXHSRGHPYLUDLQWHUIHULULQHVSHUDGDPHQWHQDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLDHUHVXOWDUHPLQWHUUXSo}HVDWUDVRVSHUGDGHGDGRVRXQDLQFDSDFLGDGHGHRSHUDU
DOpP GH IDOKDV QRV FRQWUROHV GH VHJXUDQoD GH UHGH 4XDOTXHU LQWHUUXSomR QRV VLVWHPDV GD
&RPSDQKLDSRGHUiFDXVDUHIHLWRPDWHULDODGYHUVRVREUHRVQHJyFLRVRXJHUDUSHUGDVILQDQFHLUDV

'HVWD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV GH FOLHQWHV GD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomRjOHJLVODomRDSOLFiYHOSRGHPUHVXOWDUHPFXVWRVHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPH
UHSXWDomRGD&RPSDQKLD

A Companhia pode ter as suas atividades prejudicadas em decorrência de falhas e
interrupções de sistemas.
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDDWpSRUVXDQDWXUH]DGHSHQGHPIXQGDPHQWDOPHQWHGHVLVWHPDVGH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSUySULRVHGHIRUQHFHGRUHVH[WHUQRVGHFRQH[mRjLQWHUQHWHDILQV,VVR
H[S}HD&RPSDQKLDDXPULVFRPDLRUGHLQWHUUXSo}HVIDOKDVRXDWDTXHVDVHXVVLVWHPDV$VVLP
LQWHUUXSo}HV RX IDOKDV QRV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR FDXVDGDV SRU DFLGHQWHV PDX
IXQFLRQDPHQWR RX DWRV PDOLQWHQFLRQDGRV SRGHP RFDVLRQDU LPSDFWRV QR IXQFLRQDPHQWR
FRUSRUDWLYRFRPHUFLDOHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDURVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD GH IRUPD QHJDWLYD DOpP GH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D VXD LPDJHP H
FRQILDELOLGDGHMXQWRDRPHUFDGR

$GLFLRQDOPHQWHDRFRUUrQFLDGHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVVHJXHFUHVFHQGRWDQWRHPIUHTXrQFLDTXDQWR
HP DSULPRUDPHQWR GH PpWRGRV $ &RPSDQKLD SRGH LQFRUUHU HP DXPHQWR GH FXVWRV SDUD
LPSOHPHQWDomRHDSHUIHLoRDPHQWRGHVHXVFRQWUROHVHIHUUDPHQWDVFRQWUDHYHQWXDLVDWDTXHVRTXH
DGHSHQGHUGDQHFHVVLGDGHGHVHHODERUDUXPSODQRGHFRQWHQomRRXLQYHVWLJDomRGHLQFLGHQWHV
GH VHJXUDQoD FRPSOH[RV SRGHUi FDXVDU XP HIHLWRPDWHULDO DGYHUVRVREUH RVQHJyFLRV RXJHUDU
SHUGDVILQDQFHLUDV
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e pode ser afetada adversamente pelo investimento na adoção de medidas para
adequação à nova legislação, bem como pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
1RDQRGHIRLVDQFLRQDGDD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQ±³/*3'´ 
UHJXODQGRDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVGHIRUPDJHUDOHQmRPDLV
HVSDUVD H VHWRULDO FRPR DWp HQWmR R GLUHLWR j SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV HUD UHJXODGR QR
%UDVLO(PGHVHWHPEURGHD/*3'HQWURXHPYLJRUFRPH[FHomRGRVDUWLJRVH
GD/*3'TXHWUDWDPGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHTXHHQWUDUmRHPYLJRUDSDUWLUGHGHDJRVWR
GHQDIRUPDGD/HLQ
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$/*3'WUDQVIRUPDUiDIRUPDSHODTXDODSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOpUHJXODGDHWUDWDGD
FULDQGRXPPLFURVVLVWHPDGHUHJUDVTXHLPSDFWDWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLD$/*3'HVWDEHOHFH
XPQRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHSUHYr
HQWUHRXWURVRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVDVEDVHVOHJDLVDSOLFiYHLVjSURWHomRGH
GDGRVSHVVRDLVRVUHTXLVLWRVSDUDREWHQomRGHFRQVHQWLPHQWRDVREULJDo}HVHUHTXLVLWRVUHODWLYRV
DLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDHYD]DPHQWRVHDWUDQVIHUrQFLDVGHGDGRVEHPFRPRDDXWRUL]DomRSDUD
DFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV

$LQGD D /*3' FULRX D $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³$13'´  UHVSRQViYHO SRU
HODERUDUGLUHWUL]HVHDSOLFDUDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGD/*3'1R
GLDGHDJRVWRGHRH[HFXWLYRIHGHUDOHGLWRXR'HFUHWRQDSURYDQGRDHVWUXWXUD
UHJLPHQWDOHRTXDGURGHPRQVWUDWLYRGRVFDUJRVHPFRPLVVmRHGDVIXQo}HVGHFRQILDQoDGD$1'3

$&RPSDQKLDFROHWDXWLOL]DSURFHVVDDUPD]HQDHJHUHQFLDGDGRVSHVVRDLVQRFXUVRQRUPDOGH
VHXV QHJyFLRV 7DLV GDGRV SHVVRDLV SRGHP VHU SURFHVVDGRV HP GHVDFRUGR FRP D OHJLVODomR H
HVWmRVXMHLWRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDHPHVSHFLDOLQYDVmRYLRODomREORTXHLRVHTXHVWURRX
YD]DPHQWRV

$&RPSDQKLDGHYHWDPEpPSURYLGHQFLDUXPDPELHQWHVHJXURSDUDVHXVXVXiULRV2LQYHVWLPHQWR
SDUD PDQXWHQomR GDV FRQGLo}HV WpFQLFDV H DGPLQLVWUDWLYDV SDUD D VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR H
SURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQD&RPSDQKLDWDPEpPVHUiQHFHVViULRLQFOXVLYHSDUDDVXVWHQWDomR
GHVXDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV

$LQGDFRQIRUPHD/*3'D&RPSDQKLDWHPRGHYHUOHJDOGHPDQWHUXPFDQDOGHFRPXQLFDomRFRP
RV WLWXODUHV GRV GDGRV SHVVRDLV VREUH RV TXDLV UHDOL]D WUDWDPHQWR LQFOXVLYH VHXV XVXiULRV H
SDUFHLURVFRPHUFLDLV

$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiPDQWHUXPDPELHQWHVHJXURSDUDRVWLWXODUHVGH
GDGRV HP YLUWXGH GR LQYHVWLPHQWR QHFHVViULR SDUD PDQXWHQomR GDV FRQGLo}HV WpFQLFDV H
DGPLQLVWUDWLYDV SDUD D VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR H SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV H GH IDOKDV TXH
SRGHPRFRUUHUHPWDLVVLVWHPDVQHPTXHVHUiFDSD]GHPDQWHUXPFDQDOGHFRPXQLFDomRFRP
RVWLWXODUHVGRVGDGRVSHVVRDLVVREUHRVTXDLVUHDOL]DWUDWDPHQWRFRQIRUPHREULJDo}HVOHJDLV

2V WLWXODUHV GRV GDGRV SHVVRDLV WrP RV VHJXLQWHV GLUHLWRV TXH GHYHP VHU JDUDQWLGRV SHOD
&RPSDQKLD L REWHUDFRQILUPDomRGDH[LVWrQFLDGRWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLV LL DFHVVDU
VHXV GDGRV SHVVRDLV LLL  UHWLILFDU GDGRV SHVVRDLV LQFRPSOHWRV LQH[DWRV RX GHVDWXDOL]DGRV LY 
UHDOL]DU D SRUWDELOLGDGH GRV GDGRV SHVVRDLV SDUD RXWUR IRUQHFHGRU GH XP VHUYLoR RX SURGXWR
FRQIRUPHUHJXODPHQWDomRDGLFLRQDOGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRVRX³$13'´  Y 
VROLFLWDUGHOHomRGHGDGRVSHVVRDLVWUDWDGRVFRPEDVHQRFRQVHQWLPHQWR LHRGLUHLWRGHUHYRJDU
VHXFRQVHQWLPHQWRSUHYLDPHQWHGDGR  YL REWHULQIRUPDo}HVVREUHRVyUJmRVS~EOLFRVHSULYDGRV
FRP RV TXDLV R UHVSRQViYHO SHOR WUDWDPHQWR WHQKD FRPSDUWLOKDGR RV VHXV GDGRV H YLLL  D
SRVVLELOLGDGHGHQHJDURFRQVHQWLPHQWRSDUDSURFHVVDUVHXVGDGRVSHVVRDLVHVHULQIRUPDGRVREUH
DVFRQVHTXrQFLDVGHWDOQHJDomR

&RPDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'RGHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'
WHPFRPRULVFRV L DSURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HV
GHGDQRVGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVD
HVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR
0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW HP FDVR GH YLRODomR GH VXDV GLVSRVLo}HV QRWDGDPHQWH DV UHJUDV GH
VHJXUDQoD GR DUPD]HQDPHQWR RQOLQH GD LQIRUPDomR XPD YH] TXH HVWHV Mi WrP DWXDGR QHVWH
VHQWLGRDQWHVPHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'HGDHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'HVSHFLDOPHQWHHP
FDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV
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$SDUWLUGHDJRVWRGHFRPDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVGD/*3'FDVRD&RPSDQKLDQmR
HVWHMDHPFRQIRUPLGDGHFRPD/*3'HODSRGHUiHVWDUVXMHLWDVjVVDQo}HVGHIRUPDLVRODGDRX
FXPXODWLYD GH L  DGYHUWrQFLD FRP LQGLFDomR GH SUD]R SDUD DGRomR GH PHGLGDV FRUUHWLYDV LL 
REULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWH LLL VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRV
DTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGHPHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRDWpD
UHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRUHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD LY VXVSHQVmR
GRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGR
Pi[LPRGHPHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD Y EORTXHLRWHPSRUiULR
HRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVH YLL PXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRX
FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH
5SRULQIUDomR$OpPGLVVRHODSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLV
LQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVSRUHODFDXVDGRVHVHUFRQVLGHUDGDVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOSRUGDQRV
PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV FDXVDGRV SRU HOD GHYLGR DR QmR FXPSULPHQWR GDV
REULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'

A Companhia poderá ser judicialmente demandada ao pagamento de indenizações aos
usuários prejudicados por violações dos seus direitos como titulares de dados, tais como
seus direitos a transparência, no sentido de obter informações sobre o tratamento de seus
dados pessoais e demais direitos previstos na LGPD.

2GHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'WHPFRPRULVFRV L DSURSRVLWXUD
GH Do}HV MXGLFLDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH
YLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomR
GHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/HL
QGHGHVHWHPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDHUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQ
GHGHPDUoRGH HPFRQMXQWR³&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU´ H0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW
SRUDOJXQVyUJmRVHHQWLGDGHVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVVH
VHQWLGRDQWHVPHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'HGDHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'HVSHFLDOPHQWHHP
FDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV

'HVWD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomRjOHJLVODomRDSOLFiYHOLQFOXVLYHUHODFLRQDGRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDH
RXWURVHYHQWRVGHIDOKDVQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDSRGHPDFDUUHWDU
PXOWDVHOHYDGDVGLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUDRPHUFDGRHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGDEDVH
HDWpDVXVSHQVmRGHVXDVDWLYLGDGHVRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDVXDUHSXWDomRHRV
VHXVUHVXOWDGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHVXDVDo}HV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHD/*3'YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da colocação pública
ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar em
uma diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHYLUDWHUTXHFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVHSRGHRSWDUSRUREWrORVSRUPHLRGD
FRORFDomRS~EOLFDRXSULYDGDGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXSHUPXWiYHLV
SRU HODV $ REWHQomR GH UHFXUVRV SHOD &RPSDQKLD SRU PHLR GD HPLVVmR GH Do}HV RX YDORUHV
PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV SRGHUi UHVXOWDU HP DOWHUDomR QD TXDQWLGDGH GH Do}HV HP
FLUFXODomRHQRSUHoRGDVDo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDGRV
UHIHULGRVDFLRQLVWDVTXHSRGHUmRSDVVDUDWHUPHQRUSDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOHPUHQGLPHQWRVH
PHQRUSRGHUGHLQIOXrQFLDQDVGHFLV}HVWRPDGDVSHOD&RPSDQKLDFDVRQmRH[HUoDPSRUTXDOTXHU
PRWLYRVHXVGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGHQRYDVDo}HVHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGHWDLV
QRYDVRIHUWDVGHDo}HVSDUDREWHQomRGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXUR1DKLSyWHVHGHILQDQFLDPHQWRV
S~EOLFRVRXSULYDGRVQmRHVWDUHPGLVSRQtYHLVRXFDVRDVVLPGHFLGDPRVDFLRQLVWDVWDLVUHFXUVRV
DGLFLRQDLVSRGHUmRVHUREWLGRVSRUPHLRGHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDO
REWLGRSRUPHLRGHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOSRGHUiGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRFDSLWDO
VRFLDOGD&RPSDQKLD
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Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar excessivamente
vinculados à cotação das ações, uma vez que participam de um programa de pagamento
baseado em ações e podem participar de novos planos de remuneração baseado em ações
que vierem a ser aprovados

2VDGPLQLVWUDGRUHVHH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDVmRSDUWLFLSDQWHVGHXPSURJUDPDGHSDJDPHQWR
EDVHDGR HP Do}HV DSURYDGR HP $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH PDLR GH
FXMRSRWHQFLDOJDQKRSDUDVHXVSDUWLFLSDQWHVHVWiYLQFXODGRDRPDLRUYDORUGHPHUFDGRGDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRHOHVSRGHPVHUEHQHILFLiULRVGHQRYRVSODQRVGH
UHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVTXHYLHUHPDVHUDSURYDGRV

2IDWRGRVDGPLQLVWUDGRUHVHH[HFXWLYRVSDUWLFLSDUHPGRUHIHULGRSURJUDPDHGHSURJUDPDVIXWXURV
SRGH OHYDU D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD D GLULJLU RV QHJyFLRV H RV H[HFXWLYRV D FRQGX]LU DV
DWLYLGDGHVFRPPDLRUIRFRQDJHUDomRGHUHVXOWDGRVQRPpGLRSUD]RRTXHSRGHUiQmRFRLQFLGLU
FRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVTXHWHQKDPXPDYLVmRGHLQYHVWLPHQWRGHORQJRSUD]R
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRSURJUDPDGHSDJDPHQWREDVHDGRHPDo}HVGD&RPSDQKLDYHUR
LWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

O não aprimoramento dos sistemas de tecnologia da Companhia vinculados às operações
ou a sua incapacidade de realizar os investimentos necessários visando acompanhar a
evolução tecnológica poderão afetar adversamente as suas operações.
$DWLYLGDGHGD&RPSDQKLDHVWiOLJDGDDXPDPELHQWHGLJLWDOQRTXDORGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDV
WHFQRORJLDVpGLiULR$PDQXWHQomRSHOD&RPSDQKLDGHVXDFRPSHWLWLYLGDGHHDH[SDQVmRGHVHXV
QHJyFLRV GHSHQGH GH VXD KDELOLGDGH HP DSULPRUDU RV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR H
DXPHQWDUVXDFDSDFLGDGHGHIRUPDHILFLHQWHHPWHUPRVGHFXVWR(PUD]mRGLVVRD&RPSDQKLD
QHFHVVLWD UHDOL]DU LQYHVWLPHQWRV GH PDQHLUD FRQWtQXD YLVDQGR PHOKRULDV VLJQLILFDWLYDV HP VXD
LQIUDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDGHPRGRDVHPDQWHUFRPSHWLWLYR1mRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHQRIXWXUR
KDYHUiGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVSDUDPDQWHURQtYHOGHLQYHVWLPHQWRQHFHVViULRSDUDUHVSDOGDU
DPHOKRULDRXDWXDOL]DomRGHVXDLQIUDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR

$QmRGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVSRGHDFDUUHWDUXPDSHUGDGHFRPSHWLWLYLGDGHUHOHYDQWHIUHQWHD
VHXV SULQFLSDLV FRQFRUUHQWHV EHP FRPR XPD LQFDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD HP FRQVHJXLU
DFRPSDQKDUDHYROXomRGRVHWRUHDVQHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHV$GHPDLVQmRpSRVVtYHOSUHYHU
RVHIHLWRVGDVPXGDQoDVWHFQROyJLFDVQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

2VVHUYLoRVHWHFQRORJLDVDSOLFiYHLVjLQG~VWULDHPTXHD&RPSDQKLDRSHUDSRGHPWRUQDUREVROHWDV
DVWHFQRORJLDVDWXDOPHQWHXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHPVHXVSURGXWRVHVHUYLoRV'HVHQYROYHUH
LQFRUSRUDUQRYDVWHFQRORJLDVHPVHXVSURGXWRVHVHUYLoRVSRGHPH[LJLULQYHVWLPHQWRVVXEVWDQFLDLV
HXPWHPSRFRQVLGHUiYHOHHP~OWLPDDQiOLVHWDLVWHFQRORJLDVSRGHPQmRVHUEHPVXFHGLGDV

A oferta de produtos e serviços de produtos e serviços de educação financeira sujeita a
Companhia a diversos riscos.
$ &RPSDQKLD RIHUHFH SURGXWRV H VHUYLoRV GH HGXFDomR ILQDQFHLUD DRV VHXV FOLHQWHV 2V ULVFRV
DVVRFLDGRV D HVVHV SURGXWRV H VHUYLoRV LQFOXHP DTXHOHV GHFRUUHQWHV GH SRVVtYHLV FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVH HQWUH D &RPSDQKLD H VHXV FOLHQWHV RX GLYXOJDo}HV LQDGHTXDGDV GH LQIRUPDo}HV H
SRVVtYHLV IUDXGHV VREUH R PHUFDGR ILQDQFHLUR $LQGD D SHUFHSomR GHVVHV ULVFRV SRGH VHU
LQWHQVLILFDGDGXUDQWHRVSHUtRGRVGHPDLRUYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRRTXHSRGHUHVXOWDUHPSHUGDV
LQHVSHUDGDVQRVSURGXWRVIRUQHFLGRVDRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHJHUDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVR
j&RPSDQKLD
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O vínculo da marca da Companhia com qualquer conteúdo controverso divulgado por
colaboradores da Companhia engajados na geração de conteúdo nas redes sociais poderá
causar danos à sua imagem frente aos seus clientes.
$ &RPSDQKLD FRQWD FRP XPD HTXLSH GH FRODERUDGRUHV LQFOXLQGR PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR 
³&RODERUDGRUHV´ FRPQXPHURVRVVHJXLGRUHVSDUDDGLYXOJDomRGDPDUFDSURGXWRVHVHUYLoRVHP
UHGHV VRFLDLV H PtGLDV GLJLWDLV 3RVWDJHQV TXH HQYROYDP LQIRUPDo}HV HTXLYRFDGDV TXHVW}HV
SROrPLFDV RX DWp PHVPR RSLQL}HV UHSXGLDGDV SXEOLFDPHQWH SRGHUmR VHU UHDOL]DGDV SHORV
&RODERUDGRUHV VHP TXH KDMD SUpDYDOLDomR SRU SDUWH GD &RPSDQKLD $ HYHQWXDO H[FOXVmR GH
FRQWH~GRSRVWDGRSHOR&RODERUDGRUDSyVFRQKHFLPHQWRGD&RPSDQKLDSRGHUiVHULQVXILFLHQWHH
YLQFXODUD&RPSDQKLDDWHPDVFRQWURYHUVRVRTXHSRGHUiFRPSURPHWHUVXDUHSXWDomRIUHQWHDRV
VHXVFOLHQWHVSRWHQFLDLVFOLHQWHVHyUJmRVUHJXODGRUHV

Utilizamos softwares e tecnologias de terceiros que estão sujeitos a determinados licenças
cuja falta pode nos afetar adversamente.
&RQWDPRVFRPsoftwares OLFHQFLDGRVGHWHUFHLURVSDUDRIHUHFHUQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRV'HQWUH
RVSULQFLSDLVsoftwaresXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDGHVWDFDPVHHPRUGHPGHUHOHYkQFLD*RRJOH
&ORXG3ODWIRUP$PD]RQ:HE6HUYLFHV&ORXG)ODUH+XEVSRW=HQYLD=HQGHVNGHQWUHRXWURV(VWHV
softwares SRGHPQmRSHUPDQHFHUGLVSRQtYHLVSDUDQyVHPWHUPRVFRPHUFLDOPHQWHUD]RiYHLVRX
WRUQDUHPVHLQGLVSRQtYHLV4XDOTXHUSHUGDGHOLFHQoDGHXVRGHTXDOTXHUGHVWHVsoftwares SRGHULD
UHVXOWDU HP DWUDVRV QR IRUQHFLPHQWR GH QRVVRV SURGXWRV H VHUYLoRV DWp TXH XPD WHFQRORJLD
HTXLYDOHQWHVHMDGHVHQYROYLGDSRUQyVRXVHGLVSRQtYHOVHMDLGHQWLILFDGDREWLGDHLQWHJUDGDDRV
QRVVRVVLVWHPDVSURGXWRVHVHUYLoRVRTXHSRGHULDSUHMXGLFDUQRVVDDWLYLGDGH4XDLVTXHUHUURVRX
GHIHLWRVQRVVRIWZDUHVGHWHUFHLURVRXDSRLRLQDGHTXDGRRXWDUGLRGRGHWHQWRUGDOLFHQoDGRVRIWZDUH
SRGHUHVXOWDUHPHUURVRXHPIDOKDGRVQRVVRVVHUYLoRVRTXHSRGHULDSUHMXGLFDUQRVVRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVHFXVWRVRSHUDFLRQDLV

4XDOTXHU GLILFXOGDGH HP REWHU RX UHQRYDU OLFHQoDV GH WHUFHLURV TXH XVDPRV SDUD GHVHQYROYHU
QRVVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVSRGHPFRPSURPHWHURVQRVVRVSODQRVGHH[SDQVmRRXSUHMXGLFDUD
FRQWLQXLGDGH GH QRVVRV QHJyFLRV DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV

A incapacidade da Companhia ou falha em proteger os seus direitos de propriedade
intelectual contra violações de terceiros, poderá afetar negativamente a Companhia.

2VXFHVVRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGDFDSDFLGDGHGHSURWHJHUDV
DWXDLVHIXWXUDVPDUFDVGD&RPSDQKLDHGHIHQGHURVVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOFRP
GHVWDTXH SDUD RV QRPHV GH GRPtQLR TXH SHUPLWHP R DFHVVR j SODWDIRUPD H DR DSOLFDWLYR GD
&RPSDQKLD 4XDOTXHU IDOKD GD &RPSDQKLD HP SURWHJHU VXD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO SRGH WHU XP
HIHLWRDGYHUVRHPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2XVRLQGHYLGRRXQmRDXWRUL]DGRGDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHGDV
PDUFDV UHJLVWUDGDV SRGH GLPLQXLU R YDORU GD PDUFD ³7&´ EHP FRPR RFDVLRQDU XP GHFOtQLR QDV
YHQGDVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRJDUDQWHTXHDVPHGLGDVDGRWDGDVSDUDSURWHJHURVVHXV
GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO VHUmR VXILFLHQWHV RX TXH WHUFHLURV QmR LQIULQJLUmR RX VH
DSURSULDUmR LQGHYLGDPHQWH GRV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH $LQGD R PRQLWRUDPHQWR GR XVR QmR
DXWRUL]DGR GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GHPDQGD HVIRUoRV VLJQLILFDWLYRV H DVVLP RFDVLRQDOPHQWH
WHUFHLURV Mi SRGHP WHU UHJLVWUDGR RX DGTXLULGR GLUHLWRV GH PDUFDV LGrQWLFDV RX VLPLODUHV SDUD
SURGXWRVRXVROXo}HVTXHDWHQGDPDRPHVPRPHUFDGR

Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem causar
efeitos adversos para a Companhia, seus administradores e colaboradores.
$&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVSRGHUmRYLUDVHUUpXVHPSURFHVVRVMXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYRVHDUELWUDLVQDVHVIHUDVFtYHOFULPLQDOWULEXWiULDHWUDEDOKLVWDFXMRVUHVXOWDGRVSRGHP
VHU GHVIDYRUiYHLV 'HFLV}HV FRQWUiULDV DRV VHXV LQWHUHVVHV DRV LQWHUHVVHV GH VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV HRX GH VHXV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV RX DLQGD DRV VHXV
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SURJQyVWLFRV GH SHUGD SRGHUmR UHSUHVHQWDU SHUGDV ILQDQFHLUDV H LPSHGLU D UHDOL]DomR GH VHXV
SURMHWRV FRQIRUPH LQLFLDOPHQWH SODQHMDGRV SRGHQGR DIHWDU DGYHUVDPHQWH VXD UHSXWDomR VHXV
QHJyFLRVRXUHVXOWDGRV2YDORUGHSURYLV}HVIHLWDVSHOD&RPSDQKLDSRGHUiVHULQIHULRUDRYDORUWRWDO
GDVFRQGHQDo}HVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVFLWDGRVDFLPD
$OpP GLVVR QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH TXDOTXHU SHVVRD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH OLJDGD j
&RPSDQKLD VHMDP DFLRQLVWDV HPSUHJDGRV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV IRUQHFHGRUHV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRV VXEFRQWUDWDGRV RX RXWURV FRODERUDGRUHV QmR VHMDP HQYROYLGRV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV
DUELWUDLVSURFHGLPHQWRVGHLQYHVWLJDomRRXLQTXpULWRVSROLFLDLVDOpPGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV
VDQFLRQDGRUHV QR kPELWR GH yUJmRV UHJXODGRUHV WDLV FRPR D &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV
&90 D$VVRFLDomRGRV$QDOLVWDVH3URILVVLRQDLVH,QYHVWLPHQWRGR0HUFDGRGH&DSLWDLV $3,0(& 
R &RQVHOKR GH &RQWUROH GH $WLYLGDGHV )LQDQFHLUDV &2$)  R &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD
(FRQ{PLFD &$'( RXR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO &01 EHPFRPRTXHQmRKDMDHYHQWXDLV
UHSHUFXVV}HV QD PtGLD GHVVHV SURFHVVRV TXH SRVVDP LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH D LPDJHP H D
UHSXWDomR GD &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV SHUDQWH FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHVHLQYHVWLGRUHVRXFDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPVHXVQHJyFLRV

&RPR H[HPSOR GLVVR WHPRV D $omR 3HQDO QR   TXH FRUUH SHUDQWH D
-XVWLoD )HGHUDO H D LQVWDXUDomR GH 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR 6DQFLRQDGRU 3$65- 
LQVWDXUDGR SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV TXH FXOPLQRX FRP D FRQGHQDomR j SHQD GH
SURLELomR WHPSRUiULD SHOR SUD]R GH  DQRV GH DWXDU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH HP XPD RX PDLV
PRGDOLGDGHV GH RSHUDomR QR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV HP IDFH GH 5DIDHO )HUUL XP GRV
LGHDOL]DGRUHV GD &RPSDQKLD DFLRQLVWD FRQWURODGRU FXMD LPDJHP SHVVRDO p DOWDPHQWH OLJDGD j
LPDJHP GD &RPSDQKLD $SyV UHFXUVR GD GHIHVD GH 5DIDHO )HUUL D FRQGHQDomR LPSRVWD SHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVIRLFRQILUPDGDSHOR&RQVHOKRGH5HFXUVRVGR6LVWHPD)LQDQFHLUR
1DFLRQDOQRVWHUPRVGR$FyUGmRGHGHPDUoRGH6XDH[HFXomRIRLLQLFLDGDDSDUWLU
GDGDWDVHJXLQWHjLQWLPDomRGDVXDGHIHVDRXVHMDHPGHIHYHUHLURGHHGHVGHHVVDGDWD
5DIDHO)HUULQmRDWXDHPPRGDOLGDGH V GHRSHUDomRQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV3DUDPDLV
LQIRUPDo}HVVREUHHVVHVSURFHGLPHQWRVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

A Companhia pode falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar
impactos adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados
operacionais e sobre a cotação de suas ações ordinárias.
2VSURFHVVRVGHSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRJRYHUQDQoDJHVWmRGHULVFRVHcompliance GD
&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDDVVHJXUDUTXHWRGRVRVPHPEURVGDVXDDGPLQLVWUDomR
FRODERUDGRUHV WHUFHLURV DJLQGR HP QRPH LQWHUHVVH HRX EHQHItFLR GD &RPSDQKLD DLQGD TXH
LQGLUHWDPHQWH DWXHP VHPSUH HP HVWULWR FXPSULPHQWR jV SROtWLFDV LQWHUQDV OHLV H UHJXODPHQWRV
YROWDGRVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRHjKLJLGH]GRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVVHQGR
H[HPSORVGHVVDVQRUPDVQR%UDVLOR'HFUHWR/HLQ ³&yGLJR3HQDO´ D/HLQ
³/HL GR 0HUFDGR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV´  D /HL Q  ³/HL GH &ULPHV &RQWUD D 2UGHP
7ULEXWiULD´ D /HL Q  ³/HL GD 2UJDQL]DomR &ULPLQRVD´  D /HL Q  ³/HL GH
,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD´ D/HLQ ³/HLGH/LFLWDo}HV´ D/HLQ ³1RYD
/HL GH /LFLWDo}HV´  D /HL Q  ³/HL GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH 'LQKHLUR´  D /HL Q
 ³/HL GH 3UHYHQomR DR )LQDQFLDPHQWR GR 7HUURULVPR´  D /HL Q  ³/HL
$QWLFRUUXSomR´  'HFUHWR Q  ³'HFUHWR 5HJXODPHQWDGRU GD /HL $QWLFRUUXSomR´  DVVLP
FRPRRXWUDVQRUPDVUHODFLRQDGDVj&RQYHQomRVREUHR&RPEDWHGD&RUUXSomRGH)XQFLRQiULRV
3~EOLFRV (VWUDQJHLURV HP 7UDQVDo}HV &RPHUFLDLV ,QWHUQDFLRQDLV GD 2&'( H &RQYHQomR
,QWHUDPHULFDQDFRQWUDD&RUUXSomR HPFRQMXQWR³/HLVGH&RPEDWHj&RUUXSomRHGR0HUFDGRGH
9DORUHV0RELOLiULRV´ 

$ H[LVWrQFLD GH TXDLVTXHU LQYHVWLJDo}HV LQTXpULWRV RX SURFHVVRV GH QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD RX
MXGLFLDOUHODFLRQDGRVjYLRODomRGHTXDLVTXHUGHVWDVOHLVQR%UDVLORXQRH[WHULRUSRUDWRVFRQWUDD
$GPLQLVWUDomR 3~EOLFD RX FRQWUD R PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV LQFOXLQGR PDQLSXODomR GH
PHUFDGRRXXVRGHLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDSUDWLFDGRVSRUFRODERUDGRUHVRXTXDLVTXHUWHUFHLURV
TXHDJHPHPQRPHLQWHUHVVHRXEHQHItFLRGD&RPSDQKLDDLQGDTXHLQGLUHWDPHQWHSRGHPUHVXOWDU
QDDSOLFDomRGHVDQo}HVTXHLQFOXHP L PXOWDVHLQGHQL]Do}HVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDFLYLOH
SHQDO HVVD ~OWLPD KLSyWHVH DRV LQGLYtGXRV TXH FRQFRUUHUDP SDUD D LQIUDomR  LL  REULJDomR GH

506
PÁGINA: 28 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

UHSDUDomRGRGDQRFDXVDGR LLL SXEOLFDomRH[WUDRUGLQiULDGHGHFLVmRFRQGHQDWyULD LY SHUGDGRV
EHQV EHQHItFLRV RX DWLYRV LOLFLWDPHQWH REWLGRV Y  VXVSHQVmR RX LQWHUGLomR SDUFLDO GH VXDV
DWLYLGDGHV YL SURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRRXGHOHUHFHEHUEHQHItFLRVVXEVtGLRV
VXEYHQo}HV GRDo}HV HPSUpVWLPRV RX LQFHQWLYRV ILVFDLV RX FUHGLWtFLRV HRX YLL  GLVVROXomR
FRPSXOVyULD HQWUH RXWUDV SHQDOLGDGHV DSOLFiYHLV VHP SUHMXt]R GDV SHQDOLGDGHV SHOD
UHVSRQVDELOL]DomR LQGLYLGXDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV RX WHUFHLURV HYHQWXDOPHQWH
HQYROYLGRVTXHVHDSOLFDGDVFRQMXQWDRXLVRODGDPHQWHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRV
DVLWXDomRILQDQFHLUDDUHSXWDomRRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDFRWDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD
&RPSDQKLD

2VPHFDQLVPRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUFDSD]HVGHGHWHFWDU L YLRODo}HVjV/HLV
GH&RPEDWHj&RUUXSomRRXRXWUDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVQDVHVIHUDVFtYHODGPLQLVWUDWLYD
RXFULPLQDO LL RFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRVIUDXGXOHQWRVHGHVRQHVWRVTXHVHMDPSUDWLFDGRVQR
QRPH LQWHUHVVH RX EHQHItFLR GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH SRU SDUWH GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
FRODERUDGRUHV SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV FRQWUDWDGDV H RXWURV DJHQWHVWHUFHLURV TXH SRVVDP
UHSUHVHQWDURXDWXDUHPVHXQRPHLQWHUHVVHRXEHQHItFLRDLQGDTXHGHIRUPDLQGLUHWDRX LLL RXWUDV
RFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRVQmRFRQGL]HQWHVFRPR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
EHP FRPR FRP SULQFtSLRV pWLFRV TXH SRVVDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D VXD UHSXWDomR QHJyFLRV
FRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRDFRWDomRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDV

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR WHP FRPR DVVHJXUDU TXH QmR VXUJLUmR IXWXUDV DOHJDo}HV
LQYHVWLJDo}HV RX SURFHGLPHQWRV UHODFLRQDGRV D YLRODo}HV GDV /HLV GH &RPEDWH j &RUUXSomR
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDEHPFRPRVHXVDGPLQLVWUDGRUHVFRODERUDGRUHVRXWHUFHLURVDWXDQGRHP
QRPHLQWHUHVVHRXEHQHItFLRGD&RPSDQKLDTXHSRGHUmRHYHQWXDOPHQWHUHVXOWDUHPSHQDOL]Do}HV
TXHSRGHUmRDIHWDURVUHVXOWDGRVHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLD

A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
titulares de ações.
'HDFRUGRFRPRVHXHVWDWXWRVRFLDOD&RPSDQKLDGHYHSDJDUDRVDFLRQLVWDVQRPtQLPRGH
OXFUROtTXLGRDQXDOFDOFXODGRHDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLQGHGHGH]HPEURGH
FRQIRUPH DOWHUDGD ³/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV´  VRE D IRUPD GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH
FDSLWDOSUySULR2OXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RRXUHWLGR
QRV WHUPRV SUHYLVWRV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SRGH QmR VHU GLVSRQLELOL]DGR SDUD R
SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HVSHUPLWHTXHXPDFRPSDQKLDDEHUWDVXVSHQGDDGLVWULEXLomRREULJDWyULDGHGLYLGHQGRVHP
GHWHUPLQDGR H[HUFtFLR VRFLDO FDVR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQIRUPH j $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULD TXH D GLVWULEXLomR VHULD LQFRPSDWtYHO FRP D VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD &DVR
TXDOTXHUGHVWHVHYHQWRVRFRUUDRVSURSULHWiULRVGHDo}HVSRGHPQmRUHFHEHUGLYLGHQGRVRXMXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULR

3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWH
LQFLGHQWHVRERSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDOSRGHUiVHU
UHYLVWDHWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDUDVHUWULEXWDGRVHRX
QRFDVRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXURLPSDFWDQGRRYDORU
OtTXLGRDVHUUHFHELGRSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDWtWXORGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV

A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas.
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV FRQIRUPH
GHVFULWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD VHMDHILFD]SDUDDVVHJXUDUTXHVLWXDo}HVGH
SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVH VHUmR H[HFXWDGDV HP HVWULWD REVHUYkQFLD jV ERDV SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDHRXQRUPDVH[LVWHQWHVSDUDGLULPLUVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVLQFOXLQGRPDV
VHP VH OLPLWDU D REVHUYkQFLD GR FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
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&DVR D &RPSDQKLD FHOHEUH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV HP FDUiWHU QmR FRPXWDWLYR
WUD]HQGREHQHItFLRVjVSDUWHVUHODFLRQDGDVHQYROYLGDVRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVSRGHUmRWHUVHXV
LQWHUHVVHVSUHMXGLFDGRVHD&RPSDQKLDSRGHUiYLUDVRIUHUXPLPSDFWRDGYHUVRHPVXDVDWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV

As apólices de seguro contratadas pela Companhia podem ser insuficientes para garantir
sua proteção contra perdas substanciais.
2V QHJyFLRV GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWRV D ULVFRV GH GLYHUVDV QDWXUH]DV WDLV FRPR OLWtJLRV
WUDEDOKLVWDVILVFDLVFtYHLVDGPLQLVWUDWLYRHDPELHQWDLVHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVDRVVLVWHPDV

$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV FREHUWXUDV GDV DSyOLFHV VHUmR VXILFLHQWHV SDUD FREULU
HYHQWXDLV GDQRV GHFRUUHQWHV GH VLQLVWURV UHODFLRQDGRV D ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD$OpPGLVVRH[LVWHPGHWHUPLQDGRVWLSRVGHULVFRVTXHSRGHPQmRHVWDUFREHUWRVSRU
VXDVDSyOLFHVWDLVFRPRH[HPSOLILFDWLYDPHQWHJXHUUDFDVRIRUWXLWRIRUoDPDLRURXLQWHUUXSomRGH
FHUWDVDWLYLGDGHV

$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHTXDQGRGRYHQFLPHQWRGHVXDVDWXDLV
DSyOLFHV GH VHJXUR HOD FRQVHJXLUi UHQRYiODV HP WHUPRV VXILFLHQWHV H IDYRUiYHLV SDUD D
&RPSDQKLD 3RU ILP VLQLVWURV TXH QmR HVWHMDP FREHUWRV SRU VXDV DSyOLFHV FRQWUDWDGDV RX D
LPSRVVLELOLGDGHGHUHQRYDomRGHDSyOLFHVGHVHJXURVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLDRXVXDFRQGLomRILQDQFHLUD

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação
da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia afetará os
negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e
imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes nos negócios, condição
financeira, resultados de operações e fluxos de caixa da Companhia, além do impacto na sua
capacidade de continuar operando seus negócios.
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGDSHORYtUXV]LND
DSURYRFDGDSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUH
DIWRVD SHOR YtUXV +1 LQIOXHQ]D $ SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH VXtQD  D VtQGURPH
UHVSLUDWyULD GR RULHQWH PpGLR 0(56  H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP
GHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP(PPDUoR
GH  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  GHFODURX D SDQGHPLD GD &29,' GRHQoD
FDXVDGDSHORFRURQDYtUXV 6DUV&RY 7DOGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWRSHOD206GH
TXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUH
DVSHVVRDV

$ SDQGHPLD GD &29,' GHPDQGRX PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV
PXQGLDLVFRPRREMHWLYRGHSURWHJHUDSRSXODomRUHVXOWDQGRHPUHVWULomRQRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGR
TXDUHQWHQDHlockdownUHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGH
WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH VXSULPHQWRV IHFKDPHQWR GR FRPpUFLR H UHGXomR JHQHUDOL]DGD GH
FRQVXPR1R%UDVLOHVWDGRVHPXQLFtSLRVLQFOXLQGRDVORFDOLGDGHVHPTXHD&RPSDQKLDRSHUDDGRWDUDP
DVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHLPSOHPHQWDQGRPHGLGDVSDUDFRQWURODUDSURSDJDomR
GD GRHQoD FRPR UHVWULomR j FLUFXODomR H R LVRODPHQWR VRFLDO TXH UHVXOWDUDP QR IHFKDPHQWR GH
UHVWDXUDQWHVKRWpLVVKRSSLQJFHQWHUViUHDVGHJUDQGHFLUFXODomRSDUTXHVHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV

1HVVH VHQWLGR D SDQGHPLD DIHWRX H SRGH QR IXWXUR FDXVDU SHUWXUEDo}HV PDWHULDLV QRV QHJyFLRV H
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRPRUHVXOWDGRGHHQWUHRXWURVIDWRUHVTXDUHQWHQDVDWDTXHVFLEHUQpWLFRV
DEVHQWHtVPR GH WUDEDOKDGRUHV FRPR UHVXOWDGR GH GRHQoD RX RXWURV IDWRUHV FRPR PHGLGDV GH
GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO RX RXWUDV UHVWULo}HV 6H XPD SRUFHQWDJHP VLJQLILFDWLYD GD IRUoD GH WUDEDOKR GD
&RPSDQKLDIRULQFDSD]GHWUDEDOKDULQFOXVLYHSRUPRWLYRGHGRHQoDYLDJHQVRXUHVWULo}HVJRYHUQDPHQWDLV
UHODFLRQDGDVjSDQGHPLDDVRSHUDo}HVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV8PSHUtRGRSURORQJDGRGH
WUDEDOKRUHPRWRWDPEpPSRGHDXPHQWDURVULVFRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRVHPOLPLWDomR
ULVFRVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDRTXHSRGHSUHMXGLFDUVXDFDSDFLGDGHGHJHUHQFLDUHRSHUDURVQHJyFLRV
GD&RPSDQKLD
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3RUUD]}HVVHPHOKDQWHVDSDQGHPLDGD&29,'SRGHDIHWDUQRVVRVFOLHQWHVWUD]HQGRDLQGDXP
DXPHQWR UHOHYDQWH GRV ULVFRV DVVRFLDGRV DR DXPHQWR QD LQDGLPSOrQFLD QDV UHQHJRFLDo}HV GH
FRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVH[LVWHQWHVHHPHYHQWXDLVDOHJDo}HVGHIRUoDPDLRURVTXDLV
SRGHPDIHWDUGHPDQHLUDDGYHUVDRIDWXUDPHQWRGD&RPSDQKLD

2DOFDQFHWRWDOGRLPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'VREUHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD &RPSDQKLD GHSHQGH GRV GHVGREUDPHQWRV IXWXURV LQFOXVLYH D GXUDomR H D GLVVHPLQDomR GD
SDQGHPLD TXH VmR LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV HVSHFLDOPHQWH QR %UDVLO GH VHX LPSDFWR VREUH RV
PHUFDGRVGHFDSLWDOHILQDQFHLURHTXDOTXHUQRYDLQIRUPDomRTXHSRVVDVXUJLUVREUHDJUDYLGDGH
GRYtUXVGHVXDGLVVHPLQDomRSDUDRXWUDVUHJL}HVGDVDo}HVWRPDGDVSDUDFRQWrODHQWUHRXWUDV

$LQGDR%UDVLOWHPHQIUHQWDGRRVXUJLPHQWRGHQRYDVYDULDQWHVGRFRURQDYtUXV 6DUV&RY TXH
WHP RFDVLRQDGR R DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QR Q~PHUR GH PRUWRV H GH LQIHFWDGRV IDWR TXH SRGH
SURORQJDU D SDQGHPLD QR %UDVLO H QR PXQGR FRP QRYRV SHUtRGRV GH TXDUHQWHQD H ORFNGRZQ
UHVWULo}HV D YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR
LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH VXSULPHQWRV IHFKDPHQWR GR FRPpUFLR H UHGXomR JHQHUDOL]DGD GH
FRQVXPR 1HVVH VHQWLGR DV QRYDV YDULDQWHV GRV YtUXV H R DXPHQWR QR Q~PHUR GH FDVRV SRGH
FDXVDUHIHLWRVDGYHUVRVSDUDD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRQHVWHIDWRUGHULVFR

1mR Ki FRQKHFLPHQWR GH HYHQWRV FRPSDUiYHLV TXH SRVVDP IRUQHFHU XPD RULHQWDomR TXDQWR DR
HIHLWRGDGLVVHPLQDomRGD&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDO
GRVXUWRGD&29,'pLQFHUWR$WpDSUHVHQWHGDWDQmRKiLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVGLVSRQtYHLV
SDUDTXHIRVVHSRVVtYHOUHDOL]DUXPDDYDOLDomRDUHVSHLWRGRLPSDFWRGRVXUWRGD&29,'QRV
QHJyFLRV DOpP GDTXHOD DSUHVHQWDGD QR LWHP  EHP FRPR QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU VH
IXWXUDPHQWH WDO DYDOLDomR VHUi SUHMXGLFDGD WDPSRXFR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH QmR KDYHUi
LQFHUWH]DVVREUHDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRVHXVQHJyFLRV

3RU ILP PHVPR DSyV D HYHQWXDO GLPLQXLomR GR VXUWR GD &29,' XPD UHFHVVmR HRX
GHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDJOREDOQRWDGDPHQWHQR%UDVLOLQFOXLQGRDXPHQWRGRGHVHPSUHJRSRGH
UHVXOWDUHP L PHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDOHGHFRQVXPR LL UHFHLRGRVFRQVXPLGRUHVH LLL DXPHQWR
GR LQDGLPSOHPHQWR GRV FOLHQWHV H LY  DGYHUVDPHQWH DIHWDU D LQG~VWULD GH HGXFDomR ILQDQFHLUD
LPSDFWDQGRRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHOHYDUDXPDUHGXomRGDGHPDQGDSHORVVHUYLoRV
TXHRIHUHFHPRV

4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDDVVLPFRPRD&29,'TXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDV
RXTXHGHPDQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHUHVWULomRjFLUFXODomRGHSHVVRDVHRXGHFRQWDWRVRFLDOSRGH
WHUXPLPSDFWRDGYHUVRQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

1mR p SRVVtYHO JDUDQWLU TXH RXWURV VXUWRV UHJLRQDLV HRX JOREDLV QmR DFRQWHFHUmR ( FDVR
DFRQWHoDPWDPEpPQmRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHD&RPSDQKLDVHUiFDSD]GHLPSHGLUXPLPSDFWR
QHJDWLYRHPVHXVQHJyFLRVGHGLPHQVmRLJXDORXVXSHULRUDRLPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGH
&29,'

2LPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHSUHFLSLWDURXDJUDYDURVRXWURVULVFRVGLVFXWLGRV
QHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Podemos não receber os benefícios esperados da aquisição da Sencon. Estamos expostos
a riscos em razão de tal aquisição, o que poderia vir a nos afetar adversamente.

&RQFOXtPRVDDTXLVLomRUHOHYDQWHGD6HQFRQHPGHDEULOGH2VEHQHItFLRVHVSHUDGRVGD
DTXLVLomRGD6HQFRQVmRQHFHVVDULDPHQWHEDVHDGRVHPSURMHo}HVHSUHPLVVDVTXHSRGHPQmR
VHPDWHULDOL]DUFRQIRUPHRHVSHUDGRRXTXHSRGHPVHUHYHODULPSUHFLVRV1RVVDFDSDFLGDGHGH
DOFDQoDU RV EHQHItFLRV HVSHUDGRV GHSHQGHUi GH QRVVD KDELOLGDGH GH LQWHJUDU FRP VXFHVVR H
HILFLrQFLD RV QHJyFLRV H RSHUDo}HV GD 6HQFRQ FRP RV QRVVRV QHJyFLRV H REWHU DV VLQHUJLDV
HVSHUDGDV&DVRQmRWHQKDPRVVXFHVVRQDLQWHJUDomRGD6HQFRQSRGHPRVLQFRUUHUHPGHVSHVDV
LPSUHYLVWDVHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHPVHUDIHWDGRVPDWHULDOPHQWHHDGYHUVDPHQWH
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As informações financeiras pro forma não auditadas incluídas neste Formulário de
Referência são apresentadas apenas para fins ilustrativos e podem não ser indicativas de
nossa condição financeira consolidada ou dos resultados operacionais após a
implementação da aquisição da Sencon.
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVpro formaQmRDXGLWDGDVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDVmR
DSUHVHQWDGDV DSHQDV SDUD ILQV LOXVWUDWLYRV VmR EDVHDGDV HP YiULRV DMXVWHV VXSRVLo}HV H
HVWLPDWLYDVSUHOLPLQDUHVHSRGHPQmRVHULQGLFDWLYDVGHQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDFRQVROLGDGDRX
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFRQVLGHUDQGRDDTXLVLomRGD6HQFRQ1RVVDVLWXDomRILQDQFHLUDDWXDOHRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDSyVDLPSOHPHQWDomRGDDTXLVLomRGD6HQFRQSRGHPQmRVHUFRQVLVWHQWHV
RXHYLGHQWHVHPQRVVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVpro formaQmRDXGLWDGDV$OpPGLVVRDVSUHPLVVDV
XWLOL]DGDVQDSUHSDUDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVpro formaQmRDXGLWDGDVSRGHPQmRVHSURYDU
SUHFLVDVHRXWURVIDWRUHVSRGHPDIHWDUQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDRXUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHP
GHFRUUrQFLDGDFRQFOXVmRGDDTXLVLomR

Ausência de políticas e normas de controles internos e procedimentos de gestão de riscos
poderão expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar
adversamente os negócios da Companhia.
$VSROtWLFDVHQRUPDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHSURFHGLPHQWRVGHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
SDUD LGHQWLILFDU PRQLWRUDU H JHUHQFLDU ULVFRV SRGHP QmR VHU WRWDOPHQWH HILFD]HV H RV FRQWUROHV
LQWHUQRV SRGHP VHU LQVXILFLHQWHV SDUD SUHYHQLU RX GHWHFWDU SRVVtYHLV SUiWLFDV LQDSURSULDGDV
YLRODo}HVHUURVRXIUDXGHV$SROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDHDVHVWUXWXUDVGH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H FRQWUROHV LQWHUQRV FRPR R &RPLWr GH $XGLWRULD H D $XGLWRULD ,QWHUQD
IRUDPUHFHQWHPHQWHDSURYDGDVHQmRHVWmRSOHQDPHQWHIXQFLRQDLVQmRVHQGRSRVVtYHODVVHJXUDU
TXH D QRYD SROtWLFD H DV QRYDV HVWUXWXUDV WHUmR GHVHPSHQKR DGHTXDGR RX HILFD] DSyV VXD
LPSOHPHQWDomR SUiWLFD R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD &RPR
H[HPSORQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVILQGRHPGHDEULOHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRHP
GHGH]HPEURGHHRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDLGHQWLILFDUDP
FHUWDVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVVHXVFRQWUROHVLQWHUQRV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHLWHP
GGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E
5,6&265(/$&,21$'26$6(8&21752/$'25',5(7228,1',5(7228*5832
'(&21752/(

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os
interesses de seus acionistas minoritários.
2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV WrP SRGHUHV SDUD HQWUH RXWUDV FRLVDV HOHJHUHP D PDLRULD GRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDOTXHUGHOLEHUDomRTXHH[LMD
DSURYDomR GH DFLRQLVWDV LQFOXVLYH QDV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV UHRUJDQL]Do}HV
VRFLHWiULDVDOLHQDo}HVHDpSRFDGRSDJDPHQWRGHTXDLVTXHUGLYLGHQGRVIXWXURVREVHUYDGDVDV
H[LJrQFLDVGHSDJDPHQWRGRGLYLGHQGRREULJDWyULRLPSRVWDVSHOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV2V
DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV EXVFDU
ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP HQWUDU HP FRQIOLWR FRP RV LQWHUHVVHV GRV
LQYHVWLGRUHV1mRVHSRGHDVVHJXUDUTXHRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD
HVWDUmR DOLQKDGRV FRP RV LQWHUHVVHV GRV GHPDLV LQYHVWLGRUHV QDV GHOLEHUDo}HV 3RU ILP FDVR D
&RPSDQKLDGHL[HGHVHUFRQWURODGDSHORVDWXDLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVRVQRYRVFRQWURODGRUHV
SRGHUmRSRVVXLULQWHUHVVHVHSURMHWRVGLYHUVRVGRVDWXDLVHLJXDOPHQWHFRQIOLWDQWHFRPRVLQWHUHVVHV
GRVGHPDLVDFLRQLVWDV

F
5,6&265(/$&,21$'26$6(86$&,21,67$6

1mRKiULVFRVUHOHYDQWHVDVVRFLDGRVDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

G
5,6&265(/$&,21$'26$68$6&21752/$'$6(&2/,*$'$6

1mRH[LVWHPULVFRVUHOHYDQWHVDVVRFLDGRVjVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
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H
5,6&265(/$&,21$'26$6(86)251(&('25(6

As atividades da Companhia dependem da boa relação comercial com seus fornecedores,
havendo, dentre outros, o risco de aumento considerável nos custos da Companhia na
contratação desses fornecedores, tendo em vista que esses custos são atrelados à
tecnologia e à moeda estrangeira.
$&RPSDQKLDDWXDPDMRULWDULDPHQWHQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHGXFDomRILQDQFHLUD$OJXQVGRV
VHUYLoRVTXHSUHVWDGRVHSURGXWRVTXHD&RPSDQKLDRIHUHFH LQFOXVLYHGLVSRQLELOL]DomRGHGDGRVH
UHODWyULRV QD SODWDIRUPD GD &RPSDQKLD  VmR DGTXLULGRV GH VHXV IRUQHFHGRUHV HVSHFLDOLVWDV QR
PHUFDGRILQDQFHLUR

&DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH PDQWHU UHODo}HV FRP RV DWXDLV IRUQHFHGRUHV RX RV
IRUQHFHGRUHV SDVVHP D YHQGHU VHXV VHUYLoRV H SURGXWRV HP FRQGLo}HV FRPHUFLDOPHQWH
GHVIDYRUiYHLV LQFOXVLYH SRU FRQWD GD GHVYDORUL]DomR GR 5HDO IUHQWH D PRHGDV HVWUDQJHLUDV  RX
DLQGD FDVR GHL[HP GH SUHVWDU GHWHUPLQDGRV VHUYLoRV H HQWUHJDU GHWHUPLQDGRV SURGXWRV TXH
XVXDOPHQWHVmRSRUQyVXWLOL]DGRVD&RPSDQKLDSRGHUiSHUGHUFOLHQWHVHVRIUHULPSDFWRVUHOHYDQWHV
HQHJDWLYRVQDVVXDVUHFHLWDVHVLWXDomRILQDQFHLUD

$GHPDLVRVIRUQHFHGRUHVSRGHUmRHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVj&RPSDQKLD
RXPHVPRHPVHXSURFHVVRSURGXWLYRRTXHSRGHUiWHUXPLPSDFWRQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
7DLV GLILFXOGDGHV SRGHUmR HVWDU UHODFLRQDGDV j SUREOHPDV WpFQLFRV LQVROYrQFLD RX DWDTXH
FLEHUQpWLFRGHQWUHRXWURVTXHWHQKDPSRWHQFLDOGHJHUDULPSDFWRVDGYHUVRVj&RPSDQKLD

3RU ILP D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VHUi FDSD] GH PDQWHU VHXV FRQWUDWRV FRP VHXV
IRUQHFHGRUHV RX TXH VHUi FDSD] GH UHQRYDU FRQWUDWRV YLJHQWHV HP WHUPRV IDYRUiYHLV &DVR D
&RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH UHWHU WDLV IRUQHFHGRUHV SRGH VRIUHU GLILFXOGDGHV UHOHYDQWHV QD
SUHVWDomRGHVHXVVHUYLoRV&DVRLVVRRFRUUDD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
QRVVHXVQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

A Companhia pode ser responsável por obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de
fornecedores ou prestadores de serviços.
$&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDVROLGDULDPHQWHVHVHXVIRUQHFHGRUHVRXSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRVWHUFHLUL]DGRVQmRFXPSULUHPVXDVREULJDo}HVQRVWHUPRVGDVOHLVWULEXWiULDVWUDEDOKLVWDV
DGPLQLVWUDWLYDVHSUHYLGHQFLiULDVHGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODRVHWRUGHDWXDomRGD&RPSDQKLD
UHVXOWDQGR HP PXOWDV H RXWUDV SHQDOLGDGHV TXH SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD PDWHULDO H
DGYHUVDPHQWH 4XDLVTXHU LQIUDo}HV WUDEDOKLVWDV HRX D WHUFHLURV FDXVDGRV SRU GHWHUPLQDGRV
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV QR H[HUFtFLR GH DWLYLGDGHV FRQWUDWDGDV SHOD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH
GHQWURGHVXDVGHSHQGrQFLDVH[S}HPD&RPSDQKLDjUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDSHODUHSDUDomR
HRXLQGHQL]DomRGRVGDQRVFDXVDGRVLQFOXLQGRDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVHULQFOXtGDQR
SRORSDVVLYRGHSURFHVVRVMXGLFLDLVREMHWLYDQGRDUHSDUDomRHRXLQGHQL]DomRGHGDQRVFDXVDGRV
DRVWUDEDOKDGRUHVHRXDWHUFHLURV$GHSHQGHUGRHQYROYLPHQWRQRHYHQWRGDQRVRD&RPSDQKLD
WDPEpPHVWDUiH[SRVWDQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHFULPLQDOHDULVFRGHUHSXWDomRRTXHSRGHULD
LQFOXVLYHLPSHGLUD&RPSDQKLDGHGHVHQYROYHUVXDVDWLYLGDGHVVHYDOHUGHGHWHUPLQDGRVLQFHQWLYRV
HRXEHQHItFLRVILVFDLVRFDVLRQDURDIDVWDPHQWRGHVHXVGLUHWRUHVDOpPGHGHVYDORUL]DURVYDORUHV
PRELOLiULRVGD&RPSDQKLDTXHHVWHMDPHPFLUFXODomR

A Companhia pode não ser capaz de renovar ou manter em vigor os contratos de
licenciamento de software. Ademais, incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques
à infraestrutura dos fornecedores necessárias para manter nossos sistemas de TI, podem
resultar em danos à reputação e financeiros para a Companhia.
$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGRIXQFLRQDPHQWRHILFLHQWHHLQLQWHUUXSWRGHVHXVVLVWHPDV
GHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR$&RPSDQKLDGHSHQGHGHXPVLVWHPDGHWHFQRORJLDGHLQIRUPDomR
SDUD SURFHVVDU WUDQVPLWLU H SURWHJHU LQIRUPDo}HV HOHWU{QLFDV &DVR HVWHV VLVWHPDV WHQKDP VHX
IXQFLRQDPHQWRLQWHUURPSLGRSRUIDOKDVSUySULDVIDOKDVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVSHORVIRUQHFHGRUHV
FRQWUDWDGRVVHMDSRULQIHFomRSRUYtUXVQRVFRPSXWDGRUHVLQYDVmRItVLFDRXHOHWU{QLFDRXHPUD]mR
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GDLPSRVVLELOLGDGHGHFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVDSOLFiYHLVRXGRWpUPLQRRXUHVFLVmR
GDV UHVSHFWLYDV OLFHQoDV SRGH KDYHU D LQWHUUXSomR WHPSRUiULD GRV softwares RIHUHFLGRV SHORV
IRUQHFHGRUHV H FRQVHTXHQWHPHQWH LQWHUUXSomR WHPSRUiULD GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD EHP
FRPRDVXDUHVSRQVDELOL]DomRSHUDQWHWHUFHLURVTXHYHQKDPDVHUDIHWDGRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
SRU WDLV RFRUUrQFLDV R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWH VHXV UHVXOWDGRV EHP FRPR LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH VXD UHSXWDomR H DV
LQWHUDo}HVFRPFRQFRUUHQWHVHWHUFHLURV

$&RPSDQKLDSRGHUiQmRVHUFDSD]GHUHQRYDURXPDQWHUHPYLJRURVFRQWUDWRVGHOLFHQFLDPHQWR
GRV VRIWZDUHV SRU HOD XWLOL]DGRV 'HQWUH RV SULQFLSDLV softwares XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD
GHVWDFDPVHHPRUGHPGHUHOHYkQFLD*RRJOH&ORXG3ODWIRUP$PD]RQ:HE6HUYLFHV&ORXG)ODUH
+XEVSRW =HQYLD =HQGHVN GHQWUH RXWURV 7DLV FRQWUDWRV SRGHUmR VHU UHVFLQGLGRV HP FDVR GH
LQDGLPSOHPHQWR FRQWUDWXDO SHOD &RPSDQKLD LQFOXLQGR HP FDVR GH DWUDVRV QRV SDJDPHQWRV  RX
PHVPRGHIRUPDLPRWLYDGDSHORIRUQHFHGRURXHPIXQomRGHIDWRUHVDOKHLRVjYRQWDGHGDVSDUWHV
KLSyWHVH HP TXH D &RPSDQKLD ILFDUi LPSHGLGD GH FRQWLQXDU XWLOL]DQGR UHIHULGRV VRIWZDUHV $
&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHVHUiFDSD]GHVXEVWLWXLUWDLVVRIWZDUHVHPWHPSRKiELOHVHP
LPSDFWRV jV VXDV RSHUDo}HV GH PRGR TXH DR WpUPLQR RX UHVFLVmR GH DOJXP FRQWUDWR GH
OLFHQFLDPHQWR GH VRIWZDUH DLQGD TXH SRU IDWRUHV DOKHLRV j VXD YRQWDGH SRGHUi VRIUHU LPSDFWRV
DGYHUVRVUHOHYDQWHVQDVDWLYLGDGHVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDSRGHQGR
VRIUHUDSOLFDo}HVGHPXOWDVHPFDVRVGHQmRUHQRYDomRHHYHQWXDLVUHVFLV}HVFRQWUDWXDLV

A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar na assunção de obrigações de
natureza trabalhista e previdenciária.
$ XWLOL]DomR GH PmR GH REUD WHUFHLUL]DGD SHOD &RPSDQKLD HVSHFLDOPHQWH QR TXH GL] UHVSHLWR j
FRQWUDWDomRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRSRGHLPSOLFDUQDDVVXQomRGHFRQWLQJrQFLDVGHQDWXUH]D
WUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULDGHPRGRTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHPVHUFRQVLGHUDGDV
VROLGiULD RX VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHLV SRU FRQWLQJrQFLDV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD H
SUHYLGHQFLiULDGDVHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVSRGHQGRDVVLPVHUDXWXDGDVHRXREULJDGDVDHIHWXDU
RSDJDPHQWRGHPXOWDVLPSRVWDVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV(PHYHQWXDOSURFHVVRWUDEDOKLVWD
VH UHFRQKHFLGR R YtQFXOR HPSUHJDWtFLR GRV SURILVVLRQDLV WHUFHLUL]DGRV D &RPSDQKLD SRGH VHU
UHVSRQVDELOL]DGDSHORSDJDPHQWRGRVGLUHLWRVWUDEDOKLVWDVWDLVFRPRVDOiULRIpULDVHUHVSHFWLYR
FRQVWLWXFLRQDO)*76GHQWUHRXWURVDOpPGDDSOLFDomRGHFRUUHomRPRQHWiULDMXURVHPXOWD

(PFDVRGHLQYHVWLJDomRRXDomRMXGLFLDOLQLFLDGDSHODVDXWRULGDGHVWUDEDOKLVWDVDOpPGHHYHQWXDO
LPSRVLomRGHPXOWDDGPLQLVWUDWLYDHGHWHUPLQDomRGHSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLV
FROHWLYRV D &RPSDQKLD SRGHUi VHU REULJDGD D DOWHUDU R VHX PRGHOR DWXDO GH FRQWUDWDomR GH
WHUFHLURV

$ RFRUUrQFLD GH HYHQWXDLV FRQWLQJrQFLDV p GH GLItFLO SUHYLVmR H TXDQWLILFDomR H VH YLHUHP D VH
FRQVXPDUSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHRVVHXVUHVXOWDGRV
EHPFRPRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDLPDJHPLQFOXVLYHSRUFRQWDGHHYHQWXDODSOLFDomRGHPXOWD
RXSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR$LQGDFDVRD&RPSDQKLDYHQKDDVHUFRQGHQDGDSRULUUHJXODULGDGHV
QR SURFHVVR GH WHUFHLUL]DomR SRGHUi SHUGHU EHQHItFLRV ILVFDLV DOpP GH UHVWULo}HV DR DFHVVR GH
GHWHUPLQDGRVILQDQFLDPHQWRVRXOLQKDVGHFUpGLWR

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH QRYDV OHLV UHJXODPHQWRV RX SROtWLFDV
JRYHUQDPHQWDLVTXHSURtEDPUHVWULQMDPRXWRUQHPPDLVGLILFXOWRVDDWHUFHLUL]DomRGHVHUYLoRVSHOD
&RPSDQKLDQmRVHUmRHGLWDGRVQRIXWXUR1HVVDKLSyWHVHFDVRD&RPSDQKLDWHQKDTXHFHOHEUDU
FRQWUDWRV GH WUDEDOKR FRP SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV RX SHVVRDV MXUtGLFDV VHXV
QHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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I
5,6&265(/$&,21$'26$6(86&/,(17(6

A Companhia pode sofrer com a inadimplência ou não cumprimento de disposições
contratuais por parte de seus clientes.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDRULVFRGDLQDGLPSOrQFLDGRVVHXVFOLHQWHVWDQWRSHORQmRSDJDPHQWR
GRVVHUYLoRVSUHVWDGRVRXSURGXWRVGLVSRQLELOL]DGRVFRPRSHORQmRFXPSULPHQWRGHGLVSRVLo}HV
FRQWUDWXDLV4XDLVTXHUHYHQWRVTXHSRVVDPLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDFDSDFLGDGHGRVFOLHQWHVGH
KRQUDUVXDVREULJDo}HVSHUDQWHD&RPSDQKLDSRGHUmRUHVXOWDUHPSHUGDVEHPFRPRDIHWDURVHX
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

A Companhia não possui relações contratuais de longo prazo com seus clientes e sua receita
pode ser reduzida caso tais clientes deixem de utilizar seus serviços.
2QHJyFLRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDDVVLQDWXUDSRUVHXVFOLHQWHVGRVSODQRVRIHUHFLGRV$JUDQGH
PDLRULDGRVFOLHQWHVQmRSRVVXLFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RFRPD&RPSDQKLDHXWLOL]DPRVVHUYLoRV
HP FXUWR SUD]R SRGHQGR RSWDU SRU QmR FRQWLQXDU XWLOL]DQGR RV VHUYLoRV $ HYHQWXDO SHUGD
VLJQLILFDWLYDGHVHXVFOLHQWHVSRGHUHVXOWDUHPXPLPSDFWRVXEVWDQFLDOQDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD
HDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVDFRQGLomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

J
5,6&265(/$&,21$'26$266(725(6'$(&2120,$12648$,6$&203$1+,$
$78(

A Companhia possui diversos concorrentes em seu mercado de atuação, desde pequenas
empresas a grandes instituições financeiras e, se não competir com eficiência, poderá perder
participação de mercado e lucratividade.
2VHJPHQWRGHPHUFDGRHPTXHD&RPSDQKLDDWXDpDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRHHQIUHQWDFRQFRUUrQFLD
GH RXWUDV HPSUHVDV FRP IRUWH SUHVHQoD QR PHUFDGR ILQDQFHLUR QDFLRQDO FRPR SRU H[HPSOR
HPSUHVDVIRFDGDVQDHGXFDomRILQDQFHLUDGHSHVVRDVItVLFDVHHPIHUUDPHQWDVSDUDRPHUFDGR
ILQDQFHLURDOpPGHGLYHUVDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXHSUHVWDPVHUYLoRVGHHGXFDomRILQDQFHLUD
$OJXPDV GDV HPSUHVDV FRQFRUUHQWHV WDPEpP RIHUHFHP XPD JUDQGH YDULHGDGH GH VHUYLoRV
UHODFLRQDGRVDRVHJPHQWRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDTXH&RPSDQKLDQmRSRGHRIHUHFHU$GHPDLV
D&RPSDQKLDSRGHUiHQIUHQWDUDFRQFRUUrQFLDGHJUXSRVHVWUDQJHLURV

$ &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH VHXV FRQFRUUHQWHV ORFDLV QmR UHDOL]DUmR XPD H[SDQVmR
RSHUDFLRQDORXDLQGDTXHHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDLVRXFRQFRUUHQWHVLQWHUQDFLRQDLVQmRGHFLGDP
H[SDQGLU VXD DWXDomR QR %UDVLO 4XDOTXHU XP GHVWHV IDWRUHV SRGHUi FDXVDU XP HIHLWR PDWHULDO
DGYHUVRQDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

A Companhia pode sofrer impactos negativos com os efeitos da volatilidade do câmbio nas
variações de custos de serviços e produtos que contrata
$ SUHVWDomR GH VHUYLoRV H GLVSRQLELOL]DomR GH SURGXWRV SHOD &RPSDQKLD HVWi GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGDjWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHSRUWDQWRHVWiVXMHLWDjHIHLWRVFDPELDLVHYDULDo}HVGH
FXVWRV1HVVHFHQiULRD&RPSDQKLDSRGHUiVRIUHULPSDFWRVQHJDWLYRVFDVRKDMDXPDXPHQWRGR
FXVWRUHODFLRQDGRjLQG~VWULDGDWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRTXHHYHQWXDOPHQWHHODQmRVHMDFDSD]GH
UHSDVVDUDVHXVFOLHQWHV

A mudança de determinados aspectos no setor de atuação da Companhia pode afetar
adversamente seus negócios.
$&RPSDQKLDHVWiLQVHULGDQRVHWRUGHHGXFDomRILQDQFHLUDHXWLOL]DWHFQRORJLDVHVSHFtILFDVSDUD
SUHVWDUUHIHULGRVVHUYLoRVHRIHUHFHUSURGXWRVUHODFLRQDGRV'LYHUVRVIDWRUHVUHODFLRQDGRVDHVVH
VHWRUGDHFRQRPLDSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDWDLVFRPRDOHJLVODomR
YLJHQWHLPSRVWRVHWD[DVEHPFRPRRXWUDVLQWHUIHUrQFLDVJRYHUQDPHQWDLV
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$OWHUDo}HVTXHYHQKDPDRFRUUHUQRPHUFDGRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDSRGHUmRDGYHUVDPHQWH
DIHWDURIRUQHFLPHQWRDGHPDQGDHRVSUHoRVGRVSURGXWRVHVHUYLoRVUHVWULQJLUDFDSDFLGDGHGD
&RPSDQKLDGHFRQGX]LURVQHJyFLRVHPPHUFDGRVH[LVWHQWHVHQDTXHOHVTXHSUHWHQGHDWXDUDOpP
GHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV

K
5,6&26 5(/$&,21$'26 ¬ 5(*8/$d2 '26 6(725(6 (0 48( $ &203$1+,$
$78(

A Companhia pode ser afetada por ações governamentais que atinjam os mercados e a
economia brasileira, ou questionem a natureza jurídica de seu modelo de negócios e das
atividades de seus colaboradores.
2JRYHUQREUDVLOHLURH[HUFHXHFRQWLQXDDH[HUFHUXPDLQIOXrQFLDUHOHYDQWHVREUHGLYHUVRVDVSHFWRV
GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H GR VHWRU SULYDGR $ FRQMXQWXUD HFRQ{PLFD H SROtWLFD WHP LPSDFWR GLUHWR
VREUH DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD VHQGR TXH R JRYHUQR EUDVLOHLUR SRU YH]HV DOWHUD
VLJQLILFDWLYDPHQWHDVSROtWLFDVPRQHWiULDILVFDOHGHFUpGLWRHQWUHRXWUDVSDUDLQIOXHQFLDURFXUVR
GD HFRQRPLD $V PHGLGDV GH FRQWUROH GD LQIODomR H GH LQIOXrQFLD GH RXWUDV SROtWLFDV SRGHP VHU
LPSOHPHQWDGDV PHGLDQWH FRQWUROH GH SUHoRV H VDOiULRV GHSUHFLDomR GR UHDO FRQWUROHV VREUH D
UHPHVVD GH UHFXUVRV DR H[WHULRU DOWHUDomR GD WD[D EiVLFD GH MXURV EHP FRPR RXWUDV PHGLGDV
1RVVR QHJyFLR p VXVFHWtYHO D PXGDQoDV QDV GHPDQGDV GRV FRQVXPLGRUHV $OpP GLVVR D
&RPSDQKLDHVHXVFRODERUDGRUHVDWXDPHPDWLYLGDGHVGHHGXFDomRILQDQFHLUDTXHSRGHPYLUDVHU
UHJXODGDVSHOD&90RXDLQGDSRGHPVHUTXHVWLRQDGDVFRPRGHQDWXUH]DGLYHUVDTXHSRGHPHVWDU
VXMHLWDVjUHJXODomRHILVFDOL]DomRYLJHQWHVGD&90HPHVSHFLDOjTXHODVDSOLFiYHLVjDWLYLGDGHGH
DQiOLVHGHYDORUHVPRELOLiULRV

$ &RPSDQKLD SRGH SRUWDQWR VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGD HP VHXV UHVXOWDGRV SRU Do}HV
JRYHUQDPHQWDLV TXH DWLQMDP RV PHUFDGRV H D HFRQRPLD EUDVLOHLUD LQFOXLQGR D FULDomR GH QRYDV
REULJDo}HV UHJXODWyULDV DR PRGHOR GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H jV DWLYLGDGHV GH VHXV
FRODERUDGRUHV

L
5,6&265(/$&,21$'26$263$Ë6(6(675$1*(,52621'($&203$1+,$$78(

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRDWXDHPPHUFDGRVHVWUDQJHLURV

M
5,6&265(/$&,21$'26$48(67®(662&,2$0%,(17$,6

1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR DWXD HP PHUFDGRV TXH HQYROYHP TXHVW}HV
VRFLRDPELHQWDLV

N
5,6&260$&52(&21Ð0,&26

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia da COVID-19,
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, podendo impactar
diretamente os negócios e resultados da Companhia, bem como o valor das ações.
4XDLVTXHU VXUWRV GH GRHQoDV TXH SRGHP YLU D DIHWDU R FRPSRUWDPHQWR GDV SHVVRDV FRPR D DWXDO
SDQGHPLD GD &29,' R ]LND R HEROD D JULSH DYLiULD D IHEUH DIWRVD D JULSH VXtQD D 6tQGURPH
5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH0pGLR 0(56 HD6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYH 6$56 SRGHPWHUXP
LPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOQDVLQG~VWULDVPXQGLDLVQDHFRQRPLDPXQGLDO
HEUDVLOHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

$UHFHQWHSDQGHPLDJOREDOGD&29,'SRGHWHULPSDFWRVGHORQJDH[WHQVmRFRPRRIHFKDPHQWR
GH IiEULFDV FRQGLo}HV GHVDILDGRUDV GH WUDEDOKR H LQWHUUXSomR GD FDGHLD GH VXSULPHQWRV JOREDO
$WXDOPHQWH D FDGHLD GH VXSULPHQWR JOREDO HVWi DPHDoDGD H RV IDEULFDQWHV GH HTXLSDPHQWRV Mi
UHGX]LUDPRIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVHRXPDWpULDVSULPDV
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$OpP GLVVR DXWRULGDGHV S~EOLFDV H DJHQWHV SULYDGRV HP GLYHUVRV SDtVHV GR PXQGR DGRWDUDP H
SRGHP YLU D DGRWDU XPD VpULH GH PHGLGDV YROWDGDV j FRQWHQomR GR VXUWR TXH SRGHP LQFOXLU
UHVWULo}HV j FLUFXODomR GH EHQV H SHVVRDV LQFOXLQGR TXDUHQWHQD H lockdown FDQFHODPHQWR RX
DGLDPHQWR GH HYHQWRV S~EOLFRV VXVSHQVmR GH RSHUDo}HV FRPHUFLDLV IHFKDPHQWR GH
HVWDEHOHFLPHQWRVDEHUWRVDRS~EOLFRHQWUHRXWUDVPHGLGDVPDLVRXPHQRVVHYHUDV

$LQGDFDEHGHVWDFDUTXHTXDOTXHUVXUWRGHGRHQoDSRGHYLUDWHUXPLPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWH
QRV PHUFDGRV SULQFLSDOPHQWH QR PHUFDGR DFLRQiULR 3RU FRQVHJXLQWH D DGRomR GDV PHGLGDV
GHVFULWDV DFLPD DOLDGDV jV LQFHUWH]DV SURYRFDGDV SHOD SDQGHPLD GD &29,' SURYRFDUDP XP
LPSDFWRDGYHUVRQDHFRQRPLDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOLQFOXVLYHQR%UDVLO'XUDQWHRPrV
GHPDUoRGHSRUH[HPSORKRXYHVHLVSDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HVQD%
$FRWDomRGDPDLRULDGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%IRLDGYHUVDPHQWHDIHWDGDHPUD]mRGDSDQGHPLD
GD &29,' ,PSDFWRVVHPHOKDQWHV DRV GHVFULWRVDFLPDSRGHP YROWDU D RFRUUHU SURYRFDQGR D
RVFLODomRGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%
2 %UDVLO WHP HQIUHQWDGR R VXUJLPHQWR GH QRYDV YDULDQWHV GR FRURQDYtUXV 6DUV&RY  TXH WHP
RFDVLRQDGRRDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRQ~PHURGHPRUWRVHGHLQIHFWDGRVIDWRTXHSRGHSURORQJDU
D SDQGHPLD QR %UDVLO H QR PXQGR FRP QRYRV SHUtRGRV GH TXDUHQWHQD H lockdown UHVWULo}HV D
YLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLD
GHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRJHQHUDOL]DGDGHFRQVXPR1HVVHVHQWLGRDV
QRYDV YDULDQWHV GR YtUXV H R DXPHQWR QR Q~PHUR GH FDVRV SRGH FDXVDU HIHLWRV DGYHUVRV QR
PHUFDGRSURYRFDQGRRVFLODo}HVGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDQHJRFLDGRVQD%

$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV RX QD HFRQRPLD
EUDVLOHLUD SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV HP DWLYRV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR DV Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRWDomRGRVWDLVDWLYRVDOpPGHGLILFXOWDU
RDFHVVRGD&RPSDQKLDDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVHHPWHUPRV
DFHLWiYHLV

O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e a política brasileira, poderão causar um
efeito adverso relevante nas atividades da Companhia.
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVLGRPDUFDGDSRUIUHTXHQWHVHSRUYH]HVVLJQLILFDWLYDVLQWHUYHQo}HVGR
*RYHUQR)HGHUDOEHPFRPRSRUFLFORVHFRQ{PLFRVLQVWiYHLV1HVWHVHQWLGRR*RYHUQR)HGHUDOWHP
IUHTXHQWHPHQWHPRGLILFDGRDVSROtWLFDVPRQHWiULDVGHFUpGLWRILVFDOHQWUHRXWUDVSDUDLQIOXHQFLDU
D FRQGXomR GD HFRQRPLD GR %UDVLO $V Do}HV GR *RYHUQR )HGHUDO SDUD FRQWURODU D LQIODomR
HQYROYHUDPSRUYH]HVRFRQWUROHGHVDOiULRVHSUHoRVDUHVWULomRDRDFHVVRDFRQWDVEDQFiULDVR
EORTXHLRGHFRQWDVEDQFiULDVFRQWUROHVQRIOX[RGHFDSLWDOHGHWHUPLQDGRVOLPLWHVVREUHLPSRUWDo}HV
HH[SRUWDo}HVGHPHUFDGRULDV

$ &RPSDQKLD QmR WHP FRQWUROH VREUH DV PHGLGDV H SROtWLFDV TXH R *RYHUQR )HGHUDO SRGH YLU D
DGRWDUQRIXWXURHWDPSRXFRSRGHSUHYrODV2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFR
ILQDQFHLUD H VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SRGHUmR YLU D VHU DIHWDGRV GH PDQHLUD UHOHYDQWH SRU
PRGLILFDo}HVQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHPIDWRUHVWDLVFRPR

• WD[DVGHMXURV
• FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU
• SROtWLFDPRQHWiULD
• IOXWXDo}HVFDPELDLV
• DOWHUDomRGDVQRUPDVOHJDLVDGPLQLVWUDWLYDVHUHJXODWyULDV
• PXGDQoDVQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
• LQIODomR
• OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV
• H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
• SROtWLFDILVFDOHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRWULEXWiULD
• LQVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD
• H[SDQVmRHFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPHGLGDSHORSURGXWRLQWHUQREUXWR
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•
•

VD~GHS~EOLFDLQFOXLQGRHPUD]mRGHHSLGHPLDVHSDQGHPLDVFRPRDDWXDOSDQGHPLDGD
&29,'H
RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHU
QR%UDVLORXTXHRDIHWHP


$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRX
QRUPDV TXH YHQKDP D DIHWDU HVVHV RX RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURH
GRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVQRH[WHULRUSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGRD&RPSDQKLD

$VPHGLGDVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURVREUHDVSROtWLFDVRXUHJUDVTXHHQYROYHPRVIDWRUHV
PDFURHFRQ{PLFRV OLVWDGRV DFLPD SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H D
DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHDWD[DVGHMXURVPDLVDOWDV$OpPGLVVRPXGDQoDVQRVSUHoRVGDVDo}HV
RUGLQiULDV GH FRPSDQKLDV DEHUWDV DXVrQFLD GH FUpGLWR GLVSRQtYHO UHGXomR GH JDVWRV
GHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDJOREDOLQVWDELOLGDGHGDWD[DGHFkPELRDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVQR
%UDVLO RX QR H[WHULRU H SUHVVmR LQIODFLRQiULD SRGHP GLUHWDPHQWH RX DIHWDU DGYHUVDPHQWH H
LQGLUHWDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H RV PHUFDGRV GH FDSLWDLV R TXH SRGHULD UHGX]LU D OLTXLGH]
JOREDOHRLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVQRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVEUDVLOHLURVFRPXPHIHLWRDGYHUVR
VREUHDVDo}HVGD&RPSDQKLDVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

A instabilidade política e econômica no Brasil pode afetar adversamente os negócios,
resultados de operações e o preço de negociação das ações da Companhia.
2DPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLURLQIOXHQFLRXKLVWRULFDPHQWHHFRQWLQXDLQIOXHQFLDQGRRGHVHPSHQKRGD
HFRQRPLDGRSDtV$VFULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPHFRQWLQXDPDIHWDQGRDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHV
HGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGRHPGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDHDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGRVWtWXORV
HPLWLGRVSRUHPSUHVDVEUDVLOHLUDV

2V PHUFDGRV EUDVLOHLURV WrP UHJLVWUDGR XP DXPHQWR GH YRODWLOLGDGH GHYLGR jV LQFHUWH]DV
GHFRUUHQWHV GH LQYHVWLJDo}HV HP DQGDPHQWR FRQGX]LGDV SHOD 3ROtFLD )HGHUDO %UDVLOHLUD H SHOR
0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO H 0LQLVWpULR 3~EOLFR (VWDGXDO 7DLV LQYHVWLJDo}HV WrP LPSDFWDGR D
HFRQRPLDHRDPELHQWHSROtWLFRGRSDtV

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWDYDVHQGRLQYHVWLJDGR
SHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSHODVXSRVWDSUiWLFDGHDWRVLPSUySULRVDOHJDGRVSHORH[PLQLVWUR
GD-XVWLoD6U6HUJLR0RUR&DVRRSUHVLGHQWHWHQKDFRPHWLGRWDLVDWRVTXDLVTXHUFRQVHTXrQFLDV
UHVXOWDQWHV LQFOXLQGR XP SRWHQFLDO LPSHDFKPHQW SRGHULDP WHU HIHLWRV DGYHUVRV UHOHYDQWHV QR
DPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRVTXHRSHUDPQR%UDVLOLQFOXVLYH
HPQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

$LQGD R PHUFDGR EUDVLOHLUR WHP H[SHULPHQWDGR PDLRU YRODWLOLGDGH H IDOWD GH OLTXLGH] GHYLGR jV
LQFHUWH]DV GHULYDGDV GD LQYHVWLJDomR /DYD -DWR HP DQGDPHQWR H RXWUDV LQYHVWLJDo}HV TXH VmR
FRQGX]LGDVSHOD3ROtFLD)HGHUDOHSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOHRLPSDFWRGHVVDVLQYHVWLJDo}HV
QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHDPELHQWHSROtWLFR0HPEURVGRJRYHUQREUDVLOHLURHGR3RGHU/HJLVODWLYR
EHP FRPR DOWRV IXQFLRQiULRV GH JUDQGHV HPSUHVDV HVWDWDLV H SULYDGDV IRUDP FRQGHQDGRV SRU
FRUUXSomRSROtWLFDHODYDJHPGHGLQKHLURUHODFLRQDGDDVXERUQRVSRUPHLRGHSURSLQDVHPFRQWUDWRV
FRQFHGLGRVSHORJRYHUQRDGLYHUVDVLQIUDHVWUXWXUDVSHWUyOHRHHPSUHVDVGHJiVHFRQVWUXomRHQWUH
RXWUDV2VOXFURVGHVVDVSURSLQDVVXSRVWDPHQWHILQDQFLDUDPDVFDPSDQKDVSROtWLFDVGHSDUWLGRV
SROtWLFRV TXH QmR IRUDP FRQWDELOL]DGRV RX GLYXOJDGRV SXEOLFDPHQWH H VHUYLUDP SDUD SURPRYHU R
HQULTXHFLPHQWRSHVVRDOGRVGHVWLQDWiULRVGRHVTXHPDGHVXERUQR&RPRUHVXOWDGRYiULRVSROtWLFRV
HRILFLDLVGHJUDQGHVHPSUHVDVHVWDWDLVHSULYDGDVQR%UDVLOUHQXQFLDUDPHRXIRUDPSUHVRVHRXWURV
SHUPDQHFHPVRELQYHVWLJDomRSRUFRPSRUWDPHQWRDQWLpWLFRHLOHJDO
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2 SRWHQFLDO UHVXOWDGR GHVWDV H RXWUDV LQYHVWLJDo}HV p LQFHUWR PDV HODV Mi WLYHUDP XP LPSDFWR
QHJDWLYRVREUHDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHWHPDIHWDGRHSRGH
FRQWLQXDUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVDFRQGLomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD &RPSDQKLD EHP FRPR R SUHoR GH QHJRFLDomR GDV Do}HV 1mR p SRVVtYHO SUHYHU VH DV
LQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDQHPVHQRYDV
DOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR

5HFHQWHPHQWHR3OHQiULRGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) FRQILUPRXGHFLVmRGRPLQLVWUR(GVRQ
)DFKLQGHDQXODUWRGDVDVFRQGHQDo}HVLPSRVWDVSHOD-XVWLoD)HGHUDOGR3DUDQiDRH[SUHVLGHQWH
/XL],QiFLR/XODGD6LOYDQRkPELWRGD2SHUDomR/DYD-DWRDTXDOLQYHVWLJDGLYHUVRVHVTXHPDVGH
FRUUXSomR&RPDGHFLVmRRH[SUHVLGHQWHUHFXSHURXRVGLUHLWRVSROtWLFRVHVHWRUQRXHOHJtYHO$
LQVWDELOLGDGHGDVFRQGHQDo}HVQRkPELWRGD2SHUDomR/DYD-DWRHDVLQFHUWH]DVSROtWLFDVSRGHP
DIHWDUDGYHUVDPHQWHRPHUFDGRHRJUDXGHFRQILDQoDDIDVWDQGRSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVQR%UDVLO
GHPRGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHQRYDVDQXODo}HVSRGHUmRFDXVDUPDLVLQVWDELOLGDGH
SROtWLFDHHFRQ{PLFDQRSDtV

$&RPSDQKLDWDPEpPQmRSRGHSUHYHURVUHVXOWDGRVGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPRLPSDFWRVREUH
DHFRQRPLDEUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR

$LQGD R SUHVLGHQWH EUDVLOHLUR -DLU %ROVRQDUR WHP VLGR FULWLFDGR WDQWR QR %UDVLO TXDQWR
LQWHUQDFLRQDOPHQWH FRP RV HIHLWRV GHVHVWDELOL]DGRUHV GD SDQGHPLD GD &29,' 1R LQWXLWR GH
LQYHVWLJDUDVDo}HVHRPLVV}HVGRJRYHUQRIHGHUDOQRFRPEDWHj&29,'LQFOXLQGRSRVVtYHLV
LUUHJXODULGDGHVIUDXGHVHVXSHUIDWXUDPHQWRVHPFRQWUDWRVVHUYLoRVIHLWRVFRPUHFXUVRVRULJLQDGRV
GD8QLmRHHQYLDGRVDHVWDGRVHPXQLFtSLRVIRLFULDGDXPD&RPLVVmR3DUODPHQWDUGH,QTXpULWR
DXPHQWDQGRDLQFHUWH]DSROtWLFDHSUHMXGLFDQGRDHVWDELOLGDGHQR%UDVLOFRQVLGHUDQGRLQFOXVLYHD
VDtGD GH YiULRV PLQLVWURV IHGHUDLV GH DOWR QtYHO H DOHJDo}HV GH FRUUXSomR FRQWUD R SUHVLGHQWH
%ROVRQDURHVHXVIDPLOLDUHV

$ UHFHQWH WURFD GH FRPDQGR QD 3HWUREUDV SHOR SUHVLGHQWH -DLU %ROVRQDUR WDPEpP LPSDFWRX R
PHUFDGRGHPRGRQHJDWLYRFRPIRUWHTXHGDGDVDo}HVQHJRFLDGDVQD%XPDUHVSRVWDDGYHUVD
DRSRWHQFLDOULVFRGHLQJHUrQFLDGRSUHVLGHQWHQRVSUHoRVGRVFRPEXVWtYHLV

$OpPGLVVRTXDOTXHUGLILFXOGDGHGRJRYHUQRIHGHUDOHPFRQVHJXLUPDLRULDQRFRQJUHVVRQDFLRQDO
SRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVRDJLWDomRSROtWLFDHPDQLIHVWDo}HVPDVVLYDVHRXJUHYHV
TXH SRGHULDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD ,QFHUWH]DV HP UHODomR j
LPSOHPHQWDomR SHOR JRYHUQR DWXDO GH PXGDQoDV UHODWLYDV jV SROtWLFDV PRQHWiULD ILVFDO H
SUHYLGHQFLiULDEHPFRPRjOHJLVODomRSHUWLQHQWHSRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFD
(VVDVLQFHUWH]DVHQRYDVPHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV

23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRV
j FRQGXomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV H R GHVHPSHQKR
ILQDQFHLUR GDV HPSUHVDV LQFOXLQGR R GD &RPSDQKLD 1mR p SRVVtYHO SUHYHU TXDLV SROtWLFDV R
3UHVLGHQWHLUiDGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHUmRWHU
XPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLDRXVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros países,
especialmente nos Estados Unidos, Europa e outros países emergentes, podem afetar
material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
2YDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVSRGHVHULQIOXHQFLDGRHP
GLIHUHQWHV PHGLGDV SHODV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H GH PHUFDGR GH RXWURV SDtVHV LQFOXVLYH GRV
(VWDGRV8QLGRV&KLQDH8QLmR(XURSHLDGHSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHGHHFRQRPLDHPHUJHQWH
$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVHRXWURVSDtVHVSRGHGLDQWHGDSHUVSHFWLYD
HQYROYHQGRRVFRQWRUQRVGRHYHQWRFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHV
PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV HP HVSHFLDO DTXHOHV QHJRFLDGRV HP EROVD GH YDORUHV
3RWHQFLDLV FULVHV QRV (VWDGRV 8QLGRV &KLQD H 8QLmR (XURSHLD RX QRV SDtVHV GH HFRQRPLD
HPHUJHQWHSRGHPGHSHQGHQGRGDGLPHQVmRGHVHXVHIHLWRVUHGX]LUHPFHUWDPHGLGDRLQWHUHVVH
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GRVLQYHVWLGRUHVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGRVHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXVLYHRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLD2VSUHoRVGDVDo}HVQD%SRUH[HPSORVmRKLVWRULFDPHQWHDIHWDGRV
SRU GHWHUPLQDGDV IOXWXDo}HV QDV WD[DV GH MXURV YLJHQWHV QRV (VWDGRV 8QLGRV EHP FRPR SHODV
YDULDo}HVGRVSULQFLSDLVtQGLFHVGHDo}HVQRUWHDPHULFDQRV,VVRSRGHULDSUHMXGLFDURSUHoRGDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDOpPGHGLILFXOWDURXLPSHGLUWRWDOPHQWHVHXDFHVVRDRPHUFDGR
GHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXVRETXDLVTXHU
FRQGLo}HV

1mRVyDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPDVWDPEpPDGHRXWURVSDtVHVSRGHVHUDIHWDGDGHIRUPDJHUDO
SHODYDULDomRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVGRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHQRWDGDPHQWHSHODFRQMXQWXUD
HFRQ{PLFDGRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDH8QLmR(XURSHLD$LQGDHYHQWXDLVUHGXo}HVQDRIHUWDGH
FUpGLWRHDGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHPRXWURVSDtVHVLQFOXLQGRDFULVHGDGtYLGD
TXHDIHWDDOJXQVSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDSRGHPHPDOJXPDPHGLGDSUHMXGLFDURVSUHoRVGH
PHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVGHPDQHLUDJHUDOLQFOXVLYHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH R ULVFR GH GHIDXOW GH SDtVHV HP FULVH ILQDQFHLUD GHSHQGHQGR GDV
FLUFXQVWkQFLDVSRGHUHGX]LUDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVLQWHUQDFLRQDLVHWUD]HUYRODWLOLGDGHSDUDRV
PHUFDGRV

&RPUHODomRDIDWRVPDFURHFRQ{PLFRVUHOHYDQWHVTXHSRGHPLPSDFWDURQHJyFLRGD&RPSDQKLD
GHVWDFDPRV D VDtGD GR 5HLQR 8QLGR GD 8QLmR (XURSHLD ³%UH[LW´  TXH SRGH DIHWDU GH PDQHLUD
DGYHUVDDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGD(XURSDHGRPXQGRWRGRSRGHQGRFRQWULEXLU
SDUD D LQVWDELOLGDGH QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV $GLFLRQDOPHQWH R %UH[LW SRGH OHYDU D
LQFHUWH]DVOHJDLVHJHUDUOHLVHUHJXODPHQWRVQDFLRQDLVSRWHQFLDOPHQWHGLYHUJHQWHVjPHGLGDTXHR
5HLQR8QLGRGHWHUPLQHTXDLVOHLVGD8QLmR(XURSHLDHOHVXEVWLWXLUiRXUHSOLFDUi2VHIHLWRVGR%UH[LW
H RXWURV TXH QmR VmR SRVVtYHLV SUHYHU SRGHUmR WHU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRQRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HVRXVLWXDomRILQDQFHLUD

$LQGDDSDQGHPLDGD&29,'UHSUHVHQWDXPDQRYDIRQWHGHLQFHUWH]DjDWLYLGDGHHFRQ{PLFD
JOREDO $XWRULGDGHV GH WRGR R PXQGR WRPDUDP PHGLGDV SDUD WHQWDU FRQWHU D GLVVHPLQDomR GD
GRHQoDXPDYH]TXHRYtUXVVHHVSDOKRXJOREDOPHQWH$VUHVWULo}HVSURYDYHOPHQWHSHUPDQHFHUmR
HP YLJRU R TXH SRGHUi VXSULPLU D DWLYLGDGH FDVR R FRQWiJLR QmR GLPLQXD H VH D YDFLQDomR HP
PDVVDQmRIRUH[HFXWDGD

$ PDWHULDOL]DomR GHVVHV ULVFRV DIHWRX R FUHVFLPHQWR JOREDO H SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GRV
LQYHVWLGRUHV HP DWLYRV GR %UDVLO H GH RXWURV SDtVHV 3RU ILP HVVDV WHQV}HV SRGHP JHUDU XPD
LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD DR UHGRU GR PXQGR LPSDFWDQGR R PHUFDGR GLUHWDPHQWH R
PHUFDGRGHDo}HV

A economia do Brasil permanece vulnerável a fatores externos, o que pode ter um efeito
adverso sobre o crescimento econômico do Brasil e sobre os negócios e resultados
operacionais da Companhia.
$ JOREDOL]DomR GRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV DXPHQWRX DV YXOQHUDELOLGDGHV GRV SDtVHV D HYHQWRV
DGYHUVRV 2 %UDVLO SHUPDQHFH YXOQHUiYHO D IOXWXDo}HV ILQDQFHLUDV H HFRQ{PLFDV LQWHUQDFLRQDLV
LQFOXVLYHFRPUHODomRDSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHV

$VUHFHQWHVHFRQWtQXDVUHFHVV}HVHFULVHVHPGHWHUPLQDGRVSDtVHVHXURSHXVHUHGXo}HVQDWD[D
GH FUHVFLPHQWR QD HFRQRPLD FKLQHVD DIHWDP D HFRQRPLD EUDVLOHLUD GH PXLWDV IRUPDV JHUDQGR
LQFOXVLYHXPDUHWUDomRQRVIOX[RVFRPHUFLDLVHGHFDSLWDOHXPDUHGXomRQRVSUHoRVGHFRPPRGLWLHV
RTXHLPSDFWDDFHUWH]DGRLQYHVWLGRUHDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRU

$GLFLRQDOPHQWHFULVHVHPRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPGLPLQXLURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHV
HPYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHR
SUHoRGHPHUFDGRGDVVXDVDo}HV$RFRUUrQFLDGHHIHLWRVQHJDWLYRVFRPRRVPHQFLRQDGRVDFLPD
SRGHOHYDUjGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVQR%UDVLOHRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVH
FRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDURVQHJyFLRVHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender os valores mobiliários da
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
2 LQYHVWLPHQWR HP YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV HP PHUFDGRV HPHUJHQWHV FRPR R %UDVLO
HQYROYHFRPIUHTXrQFLDPDLRUULVFRHPFRPSDUDomRFRPRXWURVPHUFDGRVLVWRSRUTXHRPHUFDGR
GH YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLUR p VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRU PHQRV OtTXLGR PDLV YROiWLO H PDLV
FRQFHQWUDGRTXHRVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVLQWHUQDFLRQDLV$YRODWLOLGDGHHIDOWD
GH OLTXLGH] OLPLWDP VXEVWDQFLDOPHQWH D FDSDFLGDGH GRV GHWHQWRUHV GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDGHYHQGrORVDRSUHoRHQDRFDVLmRHPTXHGHVHMHPHFRQVHTXHQWHPHQWH
SRGHUmR DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R SUHoR GH PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV 2 SUHoR GH
PHUFDGRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHUiIOXWXDUSRUGLYHUVDVUD]}HVLQFOXLQGRSHORV
IDWRUHVGHULVFRPHQFLRQDGRVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRXSRUHYHQWXDLVIDWRUHVGHULVFRV
DTXLQmRFRQWHPSODGRVHRXSRUPRWLYRVUHODFLRQDGRVDRVHXGHVHPSHQKR

(PGHGH]HPEURGHRYDORUWRWDOGHFDSLWDOL]DomRGDVFRPSDQKLDVOLVWDGDVQD%±%UDVLO
%ROVD H %DOFmR ³%´  FRUUHVSRQGLD D DSUR[LPDGDPHQWH 5 WULOK}HV VHJXQGR LQIRUPDo}HV GD
SUySULD%FRPXPYROXPHPpGLRGLiULRGH5ELOK}HVQRDQRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH  $LQGD VHJXQGR D % IRUDP UHDOL]DGRV HP VHX SUHJmR GXUDQWH R DQR GH  
PLOK}HVGHQHJyFLRVIUHQWHDRVPLOK}HVUHJLVWUDGRVQRDQRDQWHULRU(VVDVFDUDFWHUtVWLFDVGH
PHUFDGR SRGHP OLPLWDU VXEVWDQFLDOPHQWH D FDSDFLGDGH GRV WLWXODUHV GH Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDGHYHQGrODVDRSUHoRHQDRFDVLmRHPTXHGHVHMDUHPID]rORHFRQVHTXHQWHPHQWH
SRGHUmRYLUDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HV

A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário
de incerteza econômica, afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado das suas
ações.
1RSDVVDGRR%UDVLOUHJLVWURXDOWDVWD[DVGHLQIODomRTXHWLYHUDPHPFRQMXQWRFRPGHWHUPLQDGDV
Do}HVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRPEDWrODHHVSHFXODo}HVVREUHTXDLVPHGLGDVVHULDP
DGRWDGDVHIHLWRVQHJDWLYRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$VWD[DVGHLQIODomRIRUDPGHHP
HPHHPFRQIRUPHPHGLGDSHOR,*30$VPHGLGDVDGRWDGDVSHOR
JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD R FRQWUROH LQIODFLRQiULR LQFOXtUDP D PDQXWHQomR GH UtJLGDV SROtWLFDV
PRQHWiULDV FRP HOHYDGDV WD[DV GH MXURV FRQVHTXHQWHPHQWH UHVWULQJLQGR D GLVSRQLELOLGDGH GH
FUpGLWRHUHGX]LQGRRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR2&RPLWrGH3ROtWLFD0RQHWiULDRX&2320DMXVWRX
DVWD[DVGHMXURVRILFLDLVHPVLWXDo}HVGHLQFHUWH]DHFRQ{PLFDSDUDDWLQJLUPHWDVHVWDEHOHFLGDVQD
SROtWLFDHFRQ{PLFDGRJRYHUQREUDVLOHLUR0DLVUHFHQWHPHQWHR&2320UHGX]LXDVWD[DVGHMXURV
RILFLDLVTXHDWLQJLUDPPtQLPDVKLVWyULFDVIHFKDQGRQRDQRGHFRP1mRpSRVVtYHOJDUDQWLU
TXHDVWD[DVGHMXURVSHUPDQHFHUmRQRIXWXURQRVQtYHLVEDL[RVDWXDLV

4XDLVTXHUPHGLGDVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURQRIXWXURLQFOXLQGRDUHGXomRQDVWD[DVGH
MXURV LQWHUYHQomR QR PHUFDGR GH FkPELR H D LPSOHPHQWDomR GH PHFDQLVPRV SDUD DMXVWDU RX
GHWHUPLQDURYDORU GRUHDO SRGHPGHVHQFDGHDU LQIODomR DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH R GHVHPSHQKR
JHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD6HR%UDVLOHQIUHQWDULQIODomRDOWDQRIXWXURWDOYH]D&RPSDQKLDQmR
SRVVDDMXVWDURVSUHoRVTXHFREUDGHVHXVFOLHQWHVSDUDFRPSHQVDURVHIHLWRVGDLQIODomRHPVXD
HVWUXWXUDGHFXVWRVRTXHSRGHULDDXPHQWDUVHXVFXVWRVHUHGX]LUVXDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVH
OtTXLGDV

$OpP GLVVR QR FDVR GH DXPHQWR GD LQIODomR R JRYHUQR EUDVLOHLUR SRGH RSWDU SRU DXPHQWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHDVWD[DVGHMXURV2DXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUQmRDSHQDVRFXVWR
GH HYHQWXDLV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD PDV WDPEpP R FXVWR GH VHX
HQGLYLGDPHQWRDWXDOEHPFRPRRFDL[DHHTXLYDOHQWHVDFDL[DWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV'HVVD
IRUPD D IOXWXDomR QDV WD[DV GH MXURV EUDVLOHLUDV H D LQIODomR SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLDSRUTXHHODWHPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVLQGH[DGRVjYDULDomRGR&',HjVWD[DV
RILFLDLVGHMXURVGHORQJRSUD]R 7-/3 3RURXWURODGRXPDUHGXomRVLJQLILFDWLYDQDVWD[DVGH&',
7-/3RXLQIODomRSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHFHLWDGHVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
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Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderá afetar adversamente o
preço de negociação das ações da Companhia.
$VFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRDIHWDPDVSHUFHSo}HVGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRRV
UHQGLPHQWRV H[LJLGRV QDV HPLVV}HV GH GtYLGD QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV $V DJrQFLDV GH
FODVVLILFDomR DYDOLDP UHJXODUPHQWH R %UDVLO H VXDV FODVVLILFDo}HV VREHUDQDV FRQVLGHUDQGR XPD
VpULH GH IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV
HQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDQHVVHVIDWRUHV2%UDVLOSHUGHXJUDXGHFODVVLILFDomR
GDVXDGtYLGDVREHUDQDQDVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHFODVVLILFDomRGHULVFREDVHDGDVQRV(8$
6WDQGDUG 3RRU¶V0RRG\¶VH)LWFK


(PMDQHLURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXVHXUDWLQJSDUDR%%FRPXPD
SHUVSHFWLYDHVWiYHORTXHIRLUHDILUPDGRHIHYHUHLURGHWHQGRHPYLVWDDVG~YLGDVHP
UHODomRDRVHVIRUoRVGHUHIRUPDGDVDSRVHQWDGRULDVHHOHLo}HVSUHVLGHQFLDLVGHVWHDQR(P
DEULO GH  D 6WDQGDUG  3RRU¶V UHYLVRX D FODVVLILFDomR GH FUpGLWR GR %UDVLO SDUD %%
QHJDWLYRFRPSHUVSHFWLYDHVWiYHO


(PDEULOGHD0RRG\ VPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOHP%DPDV
PXGRX VXD SHUVSHFWLYD GH QHJDWLYD SDUD HVWiYHO R TXH PDQWHYH HP VHWHPEUR GH 
FLWDQGRH[SHFWDWLYDVGHQRYRVFRUWHVQRVJDVWRVGRJRYHUQR(PPDLRGHDDJrQFLD
PDQWHYHRUDWLQJFRPSHUVSHFWLYDGHHVWDELOLGDGH


(PIHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD
%%QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGHFRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGR
DVIUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGRJRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDV
GHFUHVFLPHQWRDPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR2UDWLQJ%%QHJDWLYRGH
ULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOIRLUHDILUPDGRHPPDLRGHH

5HFHQWHPHQWHRFHQiULRSROtWLFRHHFRQ{PLFREUDVLOHLURWHPDSUHVHQWDGRDOWRVQtYHLVGHYRODWLOLGDGHH
LQVWDELOLGDGH LQFOXLQGR D FRQWUDomR GR SURGXWR LQWHUQR EUXWR 3,%  IOXWXDo}HV VLJQLILFDWLYDV GR UHDO HP
UHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRDXPHQWRGRQtYHOGHGHVHPSUHJRHUHGXomRGRVQtYHLVGDVGHVSHVDVH
GDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRU$)LWFKWDPEpPUHEDL[RXRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%FRP
SHUVSHFWLYDQHJDWLYDHPPDLRGHFLWDQGRDGHWHULRUDomRGRFHQiULRHFRQ{PLFRHILVFDOEUDVLOHLURHR
DJUDYDPHQWR GRV ULVFRV SDUD DPEDV DV GLPHQV}HV GDGD D UHQRYDGD LQFHUWH]D SROtWLFD DOpP GDV
LQFHUWH]DVVREUHDGXUDomRHLQWHQVLGDGHGDSDQGHPLD&29,'

$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRSHODV
WUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHUDWLQJDFLPDPHQFLRQDGDV&RQVHTXHQWHPHQWHRVSUHoRVGRVWtWXORVHPLWLGRV
SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH $ FRQWLQXDomR RX R DJUDYDPHQWR GD DWXDO
UHFHVVmREUDVLOHLUDHDFRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFDHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHOHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRV

1mR p SRVVtYHO JDUDQWLU TXH DV DJrQFLDV GH FODVVLILFDomR PDQWHUmR DV FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR
VREHUDQRGR%UDVLO4XDOTXHUUHEDL[DPHQWRQDVFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSRGH
DXPHQWDUDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoR
GRV WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV LQFOXLQGR D &RPSDQKLD TXH
WDPEpPVHUiDIHWDGDDGYHUVDPHQWHHPVXDFODVVLILFDomR

A instabilidade da taxa de câmbio pode afetar adversamente a economia brasileira e a
Companhia.
2UHDOIOXWXRXVLJQLILFDWLYDPHQWHHPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHRXWUDVPRHGDVHVWUDQJHLUDVQDV
~OWLPDVGpFDGDV2JRYHUQREUDVLOHLURXWLOL]RXQRSDVVDGRGLIHUHQWHVSODQRVHFRQ{PLFRVHUHJLPHV
GHWD[DGHFkPELRLQFOXLQGRGHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDVPLQLGHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDV GXUDQWH
DV TXDLV D IUHTXrQFLD GRV DMXVWHV YDULRX GH GLiULD D PHQVDO  XP VLVWHPD GH WD[D GH FkPELR
IOXWXDQWH FRQWUROHV GH FkPELR H PHUFDGRV GH WD[D GH FkPELR GXSOD 'H WHPSRV HP WHPSRV
RFRUUHUDP IOXWXDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD WD[D GH FkPELR HQWUH R UHDO H R GyODU DPHULFDQR H RXWUDV
PRHGDV
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(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHYHQGDGRGyODUDPHULFDQRHUDGH5SDUD86
(PHRUHDOVHGHVYDORUL]RXHPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHDWD[DGHYHQGDGRGyODU
DPHULFDQRIRLGH5SDUD86HPGHGH]HPEURGHH5SDUD86
HPGHGH]HPEURGHFRQIRUPHGLYXOJDGRSHOD%DQFR&HQWUDO(PGHGH]HPEURGH
DWD[DGHYHQGDGRGyODUDPHULFDQRHUDGH5SDUD86FRQIRUPHLQIRUPDGRSHOR
%DQFR &HQWUDO UHSUHVHQWDQGR XPD GHVYDORUL]DomR GH  GR UHDO HP UHODomR DR GyODU
DPHULFDQRQRSHUtRGRGHILQGRHPGHGH]HPEURGH

1mRpSRVVtYHOSUHYHUVHR%DQFR&HQWUDORXRJRYHUQREUDVLOHLURFRQWLQXDUmRDSHUPLWLUTXHRUHDO
IOXWXHOLYUHPHQWHRXLQWHUYLUmRQRPHUFDGRGHFkPELRUHWRUQDQGRDRVLVWHPDGHEDQGDVFDPELDLVRX
GH RXWUD IRUPD $OpP GLVVR D OHJLVODomR EUDVLOHLUD SUHYr TXH VHPSUH TXH KRXYHU XP VpULR
GHVHTXLOtEULR QD EDODQoD GH SDJDPHQWRV GR %UDVLO RX UD]}HV VXEVWDQFLDLV SDUD SUHYHU XP VpULR
GHVHTXLOtEULRUHVWULo}HVWHPSRUiULDVSRGHPVHULPSRVWDVjVUHPHVVDVGHFDSLWDOHVWUDQJHLURSDUD
RH[WHULRU

$LQVWDELOLGDGHGDWD[DGHFkPELRSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD2UHDO
SRGHVHGHVYDORUL]DURXYDORUL]DUVXEVWDQFLDOPHQWHHPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHRXWUDVPRHGDV
HVWUDQJHLUDVRTXHSRGHULDFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVQR%UDVLOSRUPHLRGRDXPHQWRJHUDOGRV
SUHoRV H FDXVDU DXPHQWRV QDV WD[DV GH MXURV (VVD GHVYDORUL]DomR RX YDORUL]DomR SRGH DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDJHUDOPHQWHUHVWULQJLURDFHVVRGHHPLVVRUHV
EUDVLOHLURVLQFOXLQGRD&RPSDQKLDDRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVLQWHUQDFLRQDLVHSRGHWHUXPHIHLWR
VLJQLILFDWLYRHPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHHPVXDFRQGLomRILQDQFHLUD$YDORUL]DomRGRUHDO
HPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHRXWUDVPRHGDVHVWUDQJHLUDVWDPEpPSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
DV FRQWDV S~EOLFDV GR %UDVLO H R EDODQoR GH SDJDPHQWRV R TXH SRGH FDXVDU XPD UHGXomR QR
FUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR1mRpSRVVtYHOSUHYHURXLQIOXHQFLDUTXDLVTXHUSROtWLFDVFDPELDLVDGRWDGDV
SHORJRYHUQREUDVLOHLURHD&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSRUHVVDVSROtWLFDV
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
Esta seção destina-se a descrever os principais riscos de mercado aos quais a Companhia está
exposta. Tais riscos referem-se basicamente àqueles do curso normal de seus negócios,
relacionados às oscilações de câmbio, preço e taxas de juros.
Risco de Crédito
O risco de crédito decorre da dificuldade na contratação de empréstimos ou para a emissão de
dívidas, em decorrência da incapacidade econômico-financeira da Companhia.
Risco de Liquidez
O risco de liquidez refere-se à possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos ativos e
passivos da Companhia, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações
contratuais nas datas previstas, bem como encontrar dificuldades em atender às necessidades do
seu fluxo de caixa devido a restrições de liquidez do mercado.
As principais fontes de recursos financeiros utilizados pela Companhia são advindas das assinaturas
dos clientes para os planos oferecidos. A grande maioria dos clientes não possui contratos de longo
prazo com a Companhia e utilizam os serviços em curto prazo, podendo optar por não continuar
utilizando os serviços. A eventual perda significativa de seus clientes pode resultar em um impacto
substancial nas receitas da Companhia e afetar adversamente os negócios, a condição financeira e
os resultados operacionais.
A Companhia conta com linhas de crédito junto a instituições financeiras, bem como possui acesso ao
mercado de capitais, com o objetivo de obter capital de giro para suas atividades operacionais.
Dificuldades em realizar descontos, acessar instituições financeiras e mercado de capitais podem
causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos da Companhia ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos, podendo limitar ou restringir o nível de atividade nas operações
para seus compromissos e impactar adversamente os resultados financeiros e operacionais.
Risco de Mercado
Os riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta referem-se basicamente àqueles do
curso normal de seus negócios, como o risco de taxa de juros. Atualmente, a Companhia possui
apenas um contrato exposto a tal risco, relacionado a aquisição da Sencon, uma vez que os saldos
a pagar estão indexados à taxa Certificados de Depósito Interbancário (“CDI”). Riscos cambiais e
condições internacionais do mercado afetam a Companhia apenas indiretamente, uma vez que a
Companhia não realiza projetos no exterior.
Análise de Sensibilidade
A análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar como as companhias podem ser impactadas
pelas mudanças das variáveis do mercado sobre cada instrumento financeiro representativo. Não
obstante, a liquidação destas transações poderá resultar em valores diferentes dos estimados em
razão da subjetividade utilizada na preparação dessas análises.
Considerando que, em 30 de abril de 2021, a Companhia possuía obrigações derivadas da aquisição
da Sencon indexada ao CDI, no montante de R$ 40,6 milhões, a Administração mensurou o
montante de R$ 92 mil, que seria o impacto negativo no resultado e no patrimônio líquido da
Companhia, caso a CDI sofresse um aumento de 2,14% ao ano para 4,44% ao ano O aumento da
CDI foi projetado com base na expectativa da Selic para 2021 emitida através do relatório Focus pelo
Banco Central do Brasil (BACEN).
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São apresentados o cenário provável (cenário base) e mais dois cenários, representando a
deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido
por meio de premissas disponíveis no mercado (expectativa de crescimento da CDI, tendo como
base a expectativa de crescimento da SELIC, conforme relatório focus para 2021 divulgado pelo
Bacen). A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a eventuais mudanças no patamar, indicando a
deterioração na situação financeira da Companhia mediante o incremento nas taxas de juros, sobre
a parcela de empréstimos e financiamentos afetada abaixo:

Operação
Pagamento do
saldo devedor da
aquisição da
Sencon
Total

Risco

CDI

Cenário
provável
(Taxa de 4,44%)

Cenário
possível
(Taxa de 5,55%)

Cenário remoto
(Taxa de 6,66%)

(44)

(92)

(116)

(139)

(44)

(92)

(116)

(139)

Saldo exposto
em 30.04.21

Cenário atual
(Taxa de 2,14%)

R$40.580

R$40.580
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRVH5HOHYDQWHV

1mRDSOLFiYHOGDGRTXHHPGHDEULOGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDTXDLVTXHUSURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVIRVVHSDUWHTXHQmR
HVWHMDPVREVLJLORHTXHVHMDPUHOHYDQWHVSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1mRDSOLFiYHO
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV&XMDV3DUWHV&RQWUiULDV
6HMDP $GPLQLVWUDGRUHV ([DGPLQLVWUDGRUHV &RQWURODGRUHV ([FRQWURODGRUHV RX
,QYHVWLGRUHV
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHHPGHDEULOGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDTXDLVTXHUSURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVIRVVHPDGPLQLVWUDGRUHV
H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[FRQWURODGRUHV RX LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV
FRQWURODGDV
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHO
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRSRVVXHPSURFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHVDTXHUHIHULU
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV5HSHWLWLYRVRX&RQH[RV1mR6LJLORVRV
(5HOHYDQWHVHP&RQMXQWR
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHHPGHDEULOGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDTXDLVTXHUSURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVEDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDV
VHPHOKDQWHVTXHQmRHVWHMDPVREVLJLORHTXHHPFRQMXQWRVHMDPUHOHYDQWHVHPTXHD&RPSDQKLD
RXVXDVFRQWURODGDVIRVVHPSDUWH
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHO
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4.7 - Outras contingências relevantes
Um de nossos acionistas indireto está envolvido em um procedimento judicial criminal e em um
processo administrativo, listados abaixo, nenhum dos quais envolve a Companhia.
Procedimentos e recursos correlatos
Ação Penal nº 5067096-18.2012.4.04.7100 – 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS e Processo
Administrativo Sancionador PAS/RJ 2012/11.002 – Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
envolvendo o ex-administrador e acionista Rafael Ferri
Em 14 de setembro de 2011, foi deflagrada a Operação Insider, a qual resultou no oferecimento de
denúncia (Ação Penal nº 5067096-18.2012.4.04.7100) perante a Justiça Federal e na instauração
de Processo Administrativo Sancionador (PAS/RJ 2012/11.002) perante a Comissão de Valores
Mobiliários.
Foram então imputados a Rafael Ferri e outros nove acusados a prática dos crimes de associação
criminosa (artigo 288 do Código Penal), uso indevido de informação privilegiada (artigo 27-D da Lei
nº 6.385/76) e manipulação de mercado (artigo 27-C da Lei nº 6.385/76).
No âmbito administrativo, em 08 de dezembro de 2016, houve condenação em primeira instância
confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em 22 de março de 2019, à pena
de proibição temporária pelo prazo de 5 anos de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais
modalidades de operação no mercado de valores mobiliários, prevista no inciso VIII do artigo 11 da Lei
nº 6.385/76. Tal penalidade se iniciou em 24 de fevereiro de 2021 e terminará em 23 de fevereiro de 2026.
Após o trânsito em julgado e início da execução da sanção na esfera administrativa em 24 de fevereiro
de 2021, tendo em vista a intimação da defesa ocorrida em 23 de fevereiro de 2021, a defesa de Rafael
Ferri então ajuizou ações anulatórias em face da União Federal, distribuídas perante a 17ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal (Autos nº 1024348-50.2021.4.01.3400) e perante a 8ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre (Autos nº 5020966-52.2021.4.04.7100). Ambas as ações
tramitam em segredo de justiça. Na primeira, autos nº 1024348-50.2021.4.01.3400, houve prolação de
decisão em 07 de junho de 2021, pela qual o juiz determinou a citação da União e postergou o exame do
pleito liminar para depois da apresentação da contestação. Atualmente, aguarda-se citação da União. Na
segunda, autos nº 5020966-52.2021.4.04.7100, houve decisão interlocutória que indeferiu o pedido
liminar do autor em 28 de junho de 2021. A defesa de Rafael Ferri irá interpor agravo de instrumento
contra essa decisão. Atualmente, o processo aguarda citação e apresentação de contestação pela União.
Na esfera judicial criminal, em apreciação sumária, Rafael Ferri foi absolvido do crime de formação
de quadrilha em 02 de abril de 2013. Em sentença de 07 de novembro de 2016, sobreveio
condenação pelos crimes de uso indevido de informação privilegiada e manipulação de mercado,
tendo sido aplicadas duas penas restritivas de direitos e uma pena de aplicação de multa,
consistentes na prestação de serviços à comunidade por dois anos e seis meses, à razão de uma
hora por dia, na prestação pecuniária fixada em 35 salários mínimos, e em multa fixada no valor de
R$ 2.328.382,00. A defesa apelou junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação no
5067096- 18.2012.4.04.7100), que, em acórdão proferido em 17 de dezembro de 2019, reformou
parcialmente a sentença e absolveu Rafael Ferri do crime de uso indevido de informação privilegiada.
A absolvição transitou em julgado para a acusação em 30 de janeiro de 2020. A defesa de Rafael
Ferri interpôs recursos contra tal decisão, a saber: (i) Recurso Especial (Recurso Especial nº
1.874.356/RS) e Habeas Corpus (Habeas Corpus nº 619.806/RS), perante o Superior Tribunal de
Justiça, em relação a preliminares que foram rejeitadas na sentença, que questionavam a nulidade
de provas do processo- em virtude do envio pela Comissão de Valores Mobiliários de dados sigilosos
que não estavam cobertos pelo período deferido judicialmente; e (ii) Recurso Extraordinário, perante
o Supremo Tribunal Federal, interposto para questionar a competência da Justiça Federal para
julgamento do feito.
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Ainda no acórdão mencionado no parágrafo anterior, foi determinada a cisão processual em relação
ao crime de manipulação de mercado, com seu retorno ao primeiro grau para oferecimento de
proposta de suspensão condicional do processo. Em 12 de março de 2020, houve declínio do
oferecimento da proposta de acordo de suspensão condicional do processo pela Procuradora da
República. Assim, o processo retornou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a
condenação pelo crime de manipulação de mercado. Neste julgamento, houve um voto vencido que
foi favorável ao retorno dos autos à Procuradoria da República, para oferecimento de acordo de não
persecução penal a Rafael Ferri. Contra tal decisão, em 05 de novembro de 2020, a defesa de Rafael
Ferri opôs Embargos de Declaração (Embargos de Declaração no 5015871-75.2020.4.04.7100) que,
em 30 de março de 2021, foram acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.
Atualmente, está aberto prazo para oposição de Embargos Infringentes. Em 28 de abril de 2021, a
defesa de Rafael Ferri opôs Embargos Infringentes perante o acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, os quais foram admitidos em decisão de 09 de maio de 2021, com fundamento em
voto divergente de Desembargador que opinou pela possibilidade de oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal a Rafael Ferri, caso houvesse interesse da defesa. Referido acordo é permitido a
casos sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima prevista seja inferior a quatro anos.
Possibilita que não haja processo penal mediante a obrigação do denunciado a cumprir condições
serem pelo Ministério Público, tais como multa e prestação de serviços à comunidade, as quais, se
cumpridas, extinguem a punibilidade não constando o caso registrado na certidão de antecedentes
criminais. Apresentadas contrarrazões ao recurso pelo Ministério Público Federal, aguarda-se
julgamento desde 18 de maio de 2021.
Outros procedimentos administrativos envolvendo Rafael Ferri
Além do quanto discriminado acima, Rafael Ferri respondeu a outros dois processos administrativos
sancionadores perante a Comissão de Valores Mobiliários, ambos já encerrados.
O primeiro, processo nº 04/2015, SEI nº 19957.010956/2019-67, foi iniciado para apuração de
atividade irregular de gestão de carteiras de valores mobiliários entre outubro de 2007 e agosto de
2008 e Rafael Ferri restou absolvido por unanimidade de votos, em decisão definitiva em 15 de
setembro de 2020.
O segundo, processo nº 19957.008833/2016-13, apurou acusação da Superintendência de Relações
Com o Mercado e Investidores da CVM por ter: (i) estado vinculado a mais de uma corretora de
valores no período compreendido entre abril e setembro de 2011; e (ii) deixado de atualizar, junto à
CVM, o cadastro de agentes autônomos (teria deixado de informar sua mudança de endereço
residencial). Em virtude dessa acusação, sofreu pena de advertência quanto a primeira acusação
(atuação em mais de uma corretora) e foi absolvido da segunda (ausência de atualização cadastral)
em decisão 29 de outubro de 2019, que transitou em julgado em 13 de fevereiro de 2020.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRpFRPSDQKLDHVWUDQJHLUD

533
PÁGINA: 55 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

D
VH R HPLVVRU SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
GHVWDFDQGRHPFDVRDILUPDWLYRRyUJmRTXHDDSURYRXHDGDWDGHVXDDSURYDomRHHPFDVR
QHJDWLYRDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXXPDSROtWLFD

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV ³3ROtWLFD GH 5LVFRV´  D TXDO
HVWDEHOHFHRVSURFHVVRVHRVUHVSRQViYHLVSHODLGHQWLILFDomRDYDOLDomRHPRQLWRUDPHQWRGHULVFRV
UHODFLRQDGRVj&RPSDQKLDDOpPGHWUDoDUGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVQDVDo}HVUHODFLRQDGDVDR
PRQLWRUDPHQWRSUHYHQomRPLWLJDomRFRQWLQJHQFLDPHQWRHWUDQVIHUrQFLDGHULVFRVGHQWURGRVOLPLWHV
HVWDEHOHFLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$3ROtWLFDGH5LVFRVIRLHODERUDGDHDSURYDGDSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH

E
RV REMHWLYRV H HVWUDWpJLDV GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV TXDQGR
KRXYHULQFOXLQGR

$3ROtWLFDGH5LVFRVWHPFRPRREMHWLYRHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVGRSURFHVVRGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRUSRUDWLYRVSRVVLELOLWDQGRDLGHQWLILFDomRDYDOLDomRHPRQLWRUDPHQWRGRV
ULVFRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

3DUDHVVDILQDOLGDGHD&RPSDQKLDHVWUXWXURXVHXPRGHORGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDSDUWLUGH
GLUHWUL]HV GR &262 Commitee of Sponsoring of the Treadway Commission  WUDWDQGR R
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRPR SDUWH LQWUtQVHFD DR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR GH QHJyFLRV H DRV
SURFHVVRV GH JHVWmR GD &RPSDQKLD FRP OLQKDV GH GHIHVD GHVWLQDGDV D SURPRYHU D LGHQWLILFDomR
DQWHFLSDGDGHULVFRVHVHXWUDWDPHQWRWHPSHVWLYR

$ 3ROtWLFD GH 5LVFRV SUHYr TXH SUHYLDPHQWH j GHILQLomR GR WUDWDPHQWR GH GHWHUPLQDGR ULVFR
LGHQWLILFDGRRJHUHQFLDPHQWRGHYHUiFRQWHPSODUDYDOLDomRTXHGHWHUPLQHVHXHIHLWRSRWHQFLDOHJUDX
GHH[SRVLomRGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGRULVFRHVHXLPSDFWRSRU
PHLRGDXWLOL]DomRGHPHWRGRORJLDVPHQVXUiYHLVWDQWRHPWHUPRVTXDQWLWDWLYRVFRPRTXDOLWDWLYRV
(VVHSURFHVVRYLVDDFRQWULEXLUSDUDDGHILQLomRGHPDSDGHULVFRVGD&RPSDQKLDTXHSURSRUFLRQHD
SULRUL]DomRHRGLUHFLRQDPHQWRGHHVIRUoRVSDUDRVULVFRVWLGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRV

1DVHTXrQFLDSRUVXDYH]EXVFDVHGHILQLURWUDWDPHQWRTXHVHUiGDGRDRVULVFRVVHQGRSRVVtYHO
DSDUWLUGRJUDXGHDSHWLWHDUHIHULGRULVFRDDGRomRGHGHWHUPLQDGDVSRVWXUDVDOWHUQDWLYDV$VVLPp
SRVVtYHO TXH D &RPSDQKLD GHFLGD HYLWDU DFHLWDU RX SUHYHQLU GLWR ULVFR )LQGD D IDVH GH GHILQLomR
TXDQWRDRWUDWDPHQWRGRULVFRD3ROtWLFDGH5LVFRVWDPEpPGLVFLSOLQDGLUHWUL]HVYROWDGDVjDGHTXDGD
H iJLO FRPXQLFDomR SHUWLQHQWH jV SDUWHV LQWHUHVVDGDV LQFOXVLYH DFLRQLVWDV yUJmRV UHJXODGRUHV H
RXWUDVHQWLGDGHVH[WHUQDV

L
RVULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

2VSULQFLSDLVIDWRUHVGHULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDPRQLWRUDHEXVFDSURWHomRHPOLQKD
FRPD3ROtWLFDGH5LVFRVVmRDTXHOHVGHVFULWRVQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(VVHVIDWRUHVGHULVFRVmRFDWHJRUL]DGRVSHOD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGHVXD3ROtWLFDGH5LVFRVGD
VHJXLQWHIRUPD

L
5LVFR GH &UpGLWR DVVRFLDGR j GLILFXOGDGH HP FRQWUDLU HPSUpVWLPRV RX HPLWLU GtYLGDV HP
GHFRUUrQFLDGHVXDLQFDSDFLGDGHHFRQ{PLFRILQDQFHLUD

LL 
5LVFRGH,PDJHPDVVRFLDGRjRFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHSRVVDFDXVDULPSDFWRQHJDWLYRj
UHSXWDomRFUHGLELOLGDGHRXPDUFDGD&RPSDQKLD

LLL 
5LVFR GH /LTXLGH] DVVRFLDGR j SRVVLELOLGDGH GH D &RPSDQKLD QmR VHU FDSD] GH KRQUDU
HILFLHQWHPHQWHVXDVREULJDo}HVHVSHUDGDVHLQHVSHUDGDVFRUUHQWHVHIXWXUDVQRYHQFLPHQWR
RXVRPHQWHID]rORLQFRUUHQGRHPSHUGDVVLJQLILFDWLYDV
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LY 

Y
YL 

YLL 

YLLL 

5LVFR GH 0HUFDGR DVVRFLDGR j SRVVLELOLGDGH GH SHUGDV UHVXOWDQWHV GH PXGDQoDV HP
LQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRVTXHIRJHPGDFRPSHWrQFLDGD&RPSDQKLDWDLVFRPRWD[DVGHMXURV
HFkPELR

5LVFR(VWUDWpJLFRDVVRFLDGRjWRPDGDGHGHFLVmRGDDOWDDGPLQLVWUDomRHSRVVLELOLGDGHGH
JHUDUSHUGDVXEVWDQFLDOQRYDORUHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLD

5LVFR )LQDQFHLUR DVVRFLDGR jV RSHUDo}HV ILQDQFHLUDVFRQWiEHLV GD &RPSDQKLD H j
SRVVLELOLGDGH GH HPLVVmR GH UHODWyULRV ILQDQFHLURV JHUHQFLDLV UHJXODWyULRV ILVFDLV
HVWDWXWiULRVHGHVXVWHQWDELOLGDGHLQFRPSOHWRVLQDGHTXDGRVLQH[DWRVRXLQWHPSHVWLYRVTXH
H[SRQKDPD&RPSDQKLDDPXOWDVSHQDOLGDGHVHRXWUDVVDQo}HV

5LVFR 2SHUDFLRQDO DVVRFLDGR D HUURV IDOKDV LQHILFLrQFLDV H LQDGHTXDo}HV GH TXDLVTXHU
SURFHVVRV LQWHUQRV HQYROYHQGR SHVVRDV VLVWHPDV SUySULRV H H[WHUQRV GHVHQYROYLGRV SRU
IRUQHFHGRUHVDOpPGHHYHQWRVH[yJHQRVLQHVSHUDGRV

5LVFR5HJXODWyULRDVVRFLDGRjRFRUUrQFLDGHPRGLILFDo}HVHHYHQWXDLVGHVFXPSULPHQWRV
GDVQRUPDVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLD1DPHVPDGLUHomRpRULVFRLQHUHQWHjUHJXODPHQWDomR
H D Do}HV GH yUJmRV UHJXODGRUHV TXH SRVVDP DIHWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH D KDELOLGDGH GD
&RPSDQKLDHPDGPLQLVWUDUHILFLHQWHPHQWHVHXVQHJyFLRV


LL
RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

3UHYLDPHQWHjGHILQLomRGHTXDOWUDWDPHQWRVHUiDSOLFDGRDGHWHUPLQDGRULVFRD&RPSDQKLDGHYH
GHWHUPLQDU VHX HIHLWR SRWHQFLDO RX VHMD R JUDX GH H[SRVLomR GD &RPSDQKLD jTXHOH ULVFR 1HVWD
DYDOLDomR GRLV DVSHFWRV DR PHQRV GHYHP VHU OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR D SUREDELOLGDGH GH
RFRUUrQFLD GR ULVFR H R VHX SRWHQFLDO LPSDFWR QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH PRGHORV
SUHGLWLYRVGHVHQYROYLGRVSHOD$UHDGH'DGRVGD&RPSDQKLD

$DYDOLDomRGHULVFRVIRUQHFHXPPDSDGRVULVFRVGD&RPSDQKLDSURSRUFLRQDQGRXPPHFDQLVPR
SDUDSULRUL]DomR GH ULVFRV H FRQVHTXHQWHPHQWH XPD IHUUDPHQWD GH GLUHFLRQDPHQWR GRVHVIRUoRV
SDUDPLQLPL]DURVULVFRVPDLVVLJQLILFDWLYRVSRUPHLRGHXPDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVDOLQKDGD
DRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD

3RVWHULRUPHQWHjDYDOLDomRGHULVFRVpGHILQLGRRWUDWDPHQWRTXHVHUiGDGRDRVULVFRVHFRPRHVWHV
GHYHPVHUPRQLWRUDGRVHFRPXQLFDGRVjVGLYHUVDVSDUWHVHQYROYLGDV7UDWDURVULVFRVFRQVLVWHHP
GHFLGLUHQWUHDFHLWiORHOLPLQiORRXWUDQVIHULOR$GHFLVmRGHSHQGHSULQFLSDOPHQWHGRJUDXGHDSHWLWH
DRULVFRGD&RPSDQKLD

2 WUDWDPHQWR GH ULVFRV SDVVD EDVLFDPHQWH SRU WUrV SUHPLVVDV DFHLWiOR PLWLJiOR RX HOLPLQiOR
VHPSUHGHDFRUGRFRPRQtYHOGHDSHWLWHGHULVFRRXRQtYHOGHWROHUkQFLDDULVFRGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDGHYHEDVHDUVHQDVVHJXLQWHVDOWHUQDWLYDVSDUDFRQGX]LUDGHTXDGDPHQWHRWUDWDPHQWR
GHULVFRV

, ± (YLWDU R ULVFR SHOD GHFLVmR GH QmR HQYROYLPHQWR HP Do}HV RX VLWXDo}HV TXH SRVVDP
RFDVLRQiOR

,,±0LWLJDURULVFRSRUPHLRGHSODQRVGHDomRFRPRLQWXLWRGHPLQLPL]DUDSUREDELOLGDGHGH
RFRUUrQFLDGRHYHQWRHRVHXLPSDFWRILQDO

,,,±7UDQVIHULURXFRPSDUWLOKDURULVFRRXSDUWHGHOHFRPWHUFHLURVFRPRLQWXLWRGHPLQLPL]DU
RVHXLPSDFWRILQDO

,9±0DQWHURULVFRHPVHXQtYHODWXDOHDFHLWDUDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGRHYHQWRHR
VHXLPSDFWRILQDO
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9±([SORUDURJUDXGHH[SRVLomRDRULVFRTXDQGRKRXYHUDSRVVLELOLGDGHGHDXIHULUDOJXPD
YDQWDJHPFRPSHWLWLYDH

9,±5HPHGLDUDRFRUUrQFLDGRULVFRSRUPHLRGHXPSURFHVVRGHFRQWUROHGHGDQRVVHMDP
HVWHVGHRUGHPRSHUDFLRQDOILQDQFHLUDUHSXWDFLRQDOHWF

3RUPHLRGHFRPXQLFDomRiJLOHDGHTXDGDFRPSDUWHVLQWHUHVVDGDVDFLRQLVWDVyUJmRVUHJXODGRUHV
HRXWUDVHQWLGDGHVH[WHUQDVD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHpSRVVtYHOSHUPLWLUDYDOLDo}HVREMHWLYDVVREUH
RV ULVFRV DRV TXDLV HVWi H[SRVWD ,QIRUPDo}HV UHOHYDQWHV GHYHP VHU LGHQWLILFDGDV H FROHWDGDV
DEUDQJHQGR GDGRV SURGX]LGRV LQWHUQDPHQWH LQIRUPDo}HV VREUH HYHQWRV DWLYLGDGHV H FRQGLo}HV
H[WHUQDVTXHSRVVLELOLWHPRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHDWRPDGDGHGHFLVmR'HDFRUGRFRPD3ROtWLFD
GH5LVFRVDVXDFRPXQLFDomRGHYHVHUWHPSHVWLYDHIOXLUHPWRGRVRVVHQWLGRV

'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDFRQVHJXHGLYXOJDUSURFHGLPHQWRVHDOLQKDUDWLWXGHVSDUDUHIRUoDUDFXOWXUD
GDRUJDQL]DomRYLVDQGRVHPSUHHVWLPXODUDFRPXQLFDomRGHGHVYLRVRXVXVSHLWDVGHYLRODomRGRV
FyGLJRV GH FRQGXWD RX GHVFXPSULPHQWR GH SULQFtSLRV pWLFRV $ &RPSDQKLD SURPRYH DVVLP D
GLYXOJDomRGDLPSRUWkQFLDHUHOHYkQFLDGHXPJHUHQFLDPHQWRHIHWLYRGHULVFRVRDSHWLWHHDWROHUkQFLD
GD &RPSDQKLD IDFH D WDLV ULVFRV H DV IXQo}HV H UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD XP GRV yUJmRV TXH
FRPS}HPDVXDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

LLL
DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

2V SULQFLSDLV DJHQWHV TXH FRPS}HP D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GD &RPSDQKLD YROWDGD D VHX
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV VmR L  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL  R &RPLWr GH $XGLWRULD LLL  D
'LUHWRULD LY R&RPLWrGHeWLFDHCompliance Y DiUHDGHCompliance; YL ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD
H YLL ÈUHDVGH&RQWUROHGH5LVFRV FRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFD $GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGH
VXD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D &RPSDQKLD SUHWHQGH LQFOXLU HP VXD HVWUWXWXUD
RUJDQL]DFLRQDO XPD ÈUHD GH &RQWUROH GH 5LVFRV H XPD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD DV TXDLV QR
SUHVHQWHPRPHQWRDLQGDHVWmRVHQGRHVWUXWXUDGDV

$VSULQFLSDLVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVGRVyUJmRVTXHFRPS}HPDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRVGD&RPSDQKLDVmRDEDL[RLQGLFDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1RkPELWRGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSRU

• (VWDEHOHFHUWDQWRRQtYHOGHDSHWLWHGHULVFRTXDQWRRQtYHOGHWROHUkQFLDDULVFRGD&RPSDQKLD
• 5HYLVDUWRGRRSRUWIyOLRGRVULVFRVDVVXPLGRVSHOD&RPSDQKLD
• 6XSHUYLVLRQDUR3URJUDPDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVRVSURFHVVRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVH
DVSROtWLFDVGHcomplianceDYDOLDQGRSHULRGLFDPHQWHVXDHILFiFLDFRPRWDPEpPPRQLWRUDURV
tQGLFHVGHH[SRVLomRDULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDVHHQFRQWUDVXEPHWLGD
• =HODUSDUDTXHD'LUHWRULDSRVVXDRVPHFDQLVPRVHRVFRQWUROHVDGHTXDGRVSDUDFRQKHFHU
DYDOLDU H PLWLJDU ULVFRV SDUD PDQWrORV VHPSUH QRV QtYHLV FRPSDWtYHLV FRP RV OLPLWHV
SUHIL[DGRVH
• $VVHJXUDUTXHR&RPLWrGH$XGLWRULDWHQKDDHVWUXWXUDQHFHVViULDHRRUoDPHQWRVXILFLHQWH
SDUDRERPGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV

&RPLWrGH$XGLWRULD

1RkPELWRGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDVDWULEXLo}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVmR

• 3URSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDQHFHVVLGDGHGHUHYLVmRGD3ROtWLFDGH5LVFR
• $FRPSDQKDUVLVWHPDWLFDPHQWHR3URJUDPDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRHDFRQVHFXomRGH
VHXREMHWLYR
• $YDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
• $YDOLDUHPRQLWRUDUDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
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•

$VVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRFRQWUROHGHTXDOLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVH
GRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHcompliance GD&RPSDQKLDH


$YDOLDURVUHODWyULRVHLQGLFDGRUHVRIHUHFLGRVSHOD'LUHWRULDHSHODiUHDGHFRPSOLDQFHSURSRQGRDR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VROXo}HV SDUD D DWXDOL]DomR GD PDWUL] GH ULVFRV DGRomR GH PHGLGDV
FRUUHWLYDVRXDLQGDPHOKRULDVHVWUXWXUDLVQR3URJUDPDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVRXQRVLVWHPD
GHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

'LUHWRULD

1RkPELWRGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVD'LUHWRULDpUHVSRQViYHOSRU

• $VVHJXUDU D H[HFXomR H D LPSOHPHQWDomR GDV HVWUDWpJLDV H GLUHWUL]HV GD &RPSDQKLD
DSURYDGDVSHOR&RQVHOKRHSURSRUVXDUHYLVmRRXDWXDOL]DomRVHPSUHHTXDQGRQHFHVViULR
HPUHVSRVWDjDOWHUDomRGRtQGLFHGHH[SRVLomRDULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDVHHQFRQWUD
VXEPHWLGD
• 2IHUHFHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRXPDDQiOLVHVREUHRQtYHOGHDSHWLWHGHULVFRHR
QtYHOGHWROHUkQFLDDULVFRGD&RPSDQKLD
• $WXDUQDSUHYHQomRGHULVFRVHPLWLJDUSRVVtYHLVGDQRVHSUHMXt]RV
• &RQVLGHUDU DR PHQRV DQXDOPHQWH VREUH D HILFiFLD GR 3URJUDPD GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRV RV SURFHVVRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H DV SROtWLFDV GH compliance H DLQGD SUHVWDU
HVFODUHFLPHQWRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHRVHXUHVXOWDGRH
• $FRPSDQKDURWUDEDOKRHRVUHSRUWHVGDiUHDGHcompliance

ÈUHDGHCompliance

1RkPELWRGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDÈUHDGHCompliancepUHVSRQViYHOSRU

• $VVHJXUDUDLQWHJUDOFRQIRUPLGDGHFRPDVOHLVHRVUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLD
EHPFRPRDREVHUYkQFLDGHVXDVSROtWLFDVLQWHUQDV
• 'HVHQYROYHU H LPSOHPHQWDU SURFHVVRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV D ILP GH SDGURQL]DU DV
RULHQWDo}HVGHVWLQDGDVjVGLIHUHQWHViUHDVGD&RPSDQKLD
• 0DQWHURVPHFDQLVPRVHDVHVWUXWXUDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVDOLQKDGRVFRPDVPHOKRUHV
SUiWLFDVGHPHUFDGRHTXHSHUPLWDPDDGHTXDGDLGHQWLILFDomRDQiOLVHHRPRQLWRUDPHQWR
GHULVFRV
• 0RQLWRUDUSRWHQFLDLVFDVRVGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVHQWUHDVGLYHUVDViUHDVGD&RPSDQKLD
HUHFRPHQGDUDVHJUHJDomRGHIXQo}HVRXUHYLVmRGHDWULEXLo}HVDOPHMDQGRDPLWLJDomRGH
ULVFRV
• 5HGLJLU SURJUDPDV GH LQWHJULGDGH H SURFHVVRV GH compliance SDUD D VXEVHTXHQWH
LPSOHPHQWDomRGHDo}HVYROWDGDVjJDUDQWLDGHFXPSULPHQWRGDVOHLVHGRVUHJXODPHQWRV
DSOLFiYHLV
• (ODERUDUUHODWyULRVHLQGLFDGRUHVSHULyGLFRVSDUDD'LUHWRULDVREUHRtQGLFHGHH[SRVLomRD
ULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDVHHQFRQWUDVXEPHWLGD
• (ODERUDUSODQRVGHDomRSDUDDLGHQWLILFDomRGHULVFRVGHDFRUGRFRPDVUHFRPHQGDo}HV
GR&RPLWrGH$XGLWRULDH
• $SRLDUD'LUHWRULDQDH[HFXomRHQRDFRPSDQKDPHQWRGRVSODQRVGHDomRHDX[LOLiODQD
LQWHUIDFHFRPDVGHPDLViUHDVGD&RPSDQKLD

$WXDOPHQWHDiUHDGHCompliancepIRUPDGDSHOR&KLHI&RPSOLDQFH2IILFHU6U5RGULJR)UDQoDH
VXDHTXLSHDTXDOHVWiHPIUDQFDH[SDQVmRSDUDDEVRUYHUDVGHPDQGDVTXHOKHVVmRDWULEXtGDVQD
3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

&RPLWrGHeWLFDHCompliance

2&RPLWrGHeWLFDHCompliancepUHVSRQViYHOSRU

• $VVHVVRUDUDÈUHDGHComplianceQRGHVHQYROYLPHQWRHLPSOHPHQWDomRGHSURFHVVRVGH
FRQWUROHVLQWHUQRV
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•
•
•

)LVFDOL]DU D DGHUrQFLD GRV FRODERUDGRUHV DRV PHFDQLVPRV H DV HVWUXWXUDV GH FRQWUROHV
LQWHUQRV
5HFRPHQGDU j ÈUHD GH Compliance D LPSOHPHQWDomR GH QRYDV HVWUXWXUDV GH FRQWUROHV
LQWHUQRVDOLQKDGDVFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVHQRYLGDGHVGHPHUFDGRGHPRGRDSHUPLWLU
DDGHTXDGDLGHQWLILFDomRDQiOLVHHRPRQLWRUDPHQWRGHULVFRVH
$VVHVVRUDU D ÈUHD GH Compliance QD UHGDomR GH SURJUDPDV GH LQWHJULGDGH H QD
LPSOHPHQWDomRGHSURFHVVRVGHFRPSOLDQFHYROWDGRVjJDUDQWLDGHFXPSULPHQWRGDVOHLVH
GRVUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV


$XGLWRULD,QWHUQD

8PDYH]HVWUXWXUDGDQRkPELWRGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVD$XGLWRULD,QWHUQDVHUiUHVSRQViYHOSRU

• 0RQLWRUDU H DYDOLDU GH IRUPD LQGHSHQGHQWH H LPSDUFLDO D TXDOLGDGH H HIHWLYLGDGH GR
3URJUDPDHRVSURFHVVRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHUHFRPHQGDUPHOKRULDV
• 9HULILFDU D FRQIRUPLGDGH GR 3URJUDPD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRP HVWD H RXWUDV
SROtWLFDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLD
• 5HFRPHQGDUDDGRomRGHSODQRVGHDomRHDFRPSDQKDUHDXGLWDUVXDLPSOHPHQWDomRH
HIHWLYLGDGH
• (ODERUDUHGLVSRQLELOL]DUUHODWyULRVHLQIRUPDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLR
GHVHX&RPLWrGH$XGLWRULDSDUDVXEVLGLDURDFRPSDQKDPHQWRGDHIHWLYLGDGHGR3URJUDPD
HGRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDH
• &RQWUDWDU R DX[tOLR H[WHUQR GH XPD FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD REVHUYDGR R RUoDPHQWR
DSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDHODERUDomRUHYLVmRHRXH[HFXomRGR
SODQRGHDXGLWRULDLQWHUQDTXDQGRQHFHVViULR

$ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDFRQWDFRPXPPHPEURFRPSDSHOGHFRRUGHQDomRSDUDH[HUFtFLRGHVVD
IXQomRWHQGRVLGRUHFHQWHPHQWHDSURYDGDHSRUWDQWRHQFRQWUDVHHPSURFHVVRGHDSULPRUDPHQWR
SDUDVXDDWXDomRHILFD]HVSHFLDOPHQWHDSyVDDEHUWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD1HVVHFRQWH[WRp
SRVVtYHOLQFOXVLYHDFRQWUDWDomRGHDXGLWRULQGHSHQGHQWHUHJLVWUDGRQD&90SDUDFRQWULEXLUQHVVH
SURFHVVRHH[HFXWDUWDLVDWULEXLo}HV

ÈUHDVGH&RQWUROHGH5LVFRV

8PDYH]HVWUXWXUDGDQRkPELWRGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDVÈUHDVGH&RQWUROHGH5LVFRVVHUmR
UHVSRQViYHLVSRU

• ,GHQWLILFDUHPRQLWRUDURVULVFRVHQYROYLGRVQDVRSHUDo}HVVREVXDJHVWmRDWXDQGRFRPR
VHJXQGDOLQKDGHGHIHVDQRkPELWRGRSURJUDPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGD&RPSDQKLD
• 5HDOL]DUUHSRUWHVDGHTXDGRVjiUHDGHComplianceHRXj$XGLWRULD,QWHUQDIRUQHFHQGR
LQIRUPDo}HV SUHFLVDV tQWHJUDV H VXILFLHQWHV DRV yUJmRV HQYROYLGRV QR SURFHVVR GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHFRPUHODomRjFRPXQLFDomRGHHYHQWRV
GHULVFRTXHDSUHVHQWHPXPDWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLDHRXH[WUDSRODomRGHOLPLWHV
• &XPSULURVOLPLWHVGHULVFRVEHPFRPRRVQtYHLVGHDSHWLWHGHULVFRRXRQtYHOGHWROHUkQFLD
DULVFRDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
• ([HFXWDU SODQRV GH DomR HP UHVSRVWD DRV ULVFRV HQYROYLGRV QDV RSHUDo}HV VRE VXD
JHVWmRFRQIRUPHYHQKDPDVHUGHILQLGRVSHODiUHDGHCompliance

3DUDHVFODUHFLPHQWRDVÈUHDVGH&RQWUROHGH5LVFRVQRFRQWH[WRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRVpFRPSRVWDSHORFRQMXQWRGHJHVWRUHVHFRRUGHQDGRUHVTXHFRPS}HRGLDDGLDRSHUDFLRQDO
GD&RPSDQKLD
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F
DDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomR
GDHIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD

&RP EDVH QDV LQIRUPDo}HV GLVSRQLELOL]DGDV QHVWH LWHP  D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VXD DWXDO
HVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRQWHPSODSURFHGLPHQWRVHPHFDQLVPRVDGHTXDGRVH
HILFD]HV SDUD R JHUHQFLDPHQWR GRV SULQFLSDLV ULVFRV DRV TXDLV HVWi H[SRVWD LQFOXLQGR RUoDPHQWR
VXILFLHQWH SDUD R GHVHPSHQKR GDV IXQo}HV PHQFLRQDGDV FRQIRUPH SUHYLVWR QR $UW  ,,, GR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

$GLFLRQDOPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVXSHUYLVLRQDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
H DYDOLD SHULRGLFDPHQWH D H[SRVLomR GD &RPSDQKLD D ULVFRV H D HILFiFLD GR VLVWHPD LQWHUQR GH
JHUHQFLDPHQWRHGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado
a.
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia não possui uma política formalizada específica para gerenciamento de riscos de
mercado, mas aplica, no que couber, as diretrizes, regras e procedimentos constantes da Política de
Gerenciamento de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração em 06 de julho de 2021
(“Política de Riscos”), que também se destina à identificação, avaliação, tratamento e comunicação
adequada dos riscos de mercado a que a Companhia está sujeita.
A Companhia possui padrões de governança que proporcionam transparência nas suas operações,
de modo a evitar, mitigar e gerenciar possíveis riscos de mercado.
b.
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando
houver, incluindo:
i.

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Nos termos do item 5.1 deste Formulário de Referência, a Política de Riscos categoriza os principais
riscos a que a Companhia está exposta e busca proteção.
Nesse contexto, em linha com as informações apresentadas no item 4.2 deste Formulário de
Referência, atualmente a Companhia considera que os principais riscos de mercado aos quais está
sujeita podem ser definidos como:
(i)

Risco de Crédito: está associado à dificuldade na contratação de empréstimos ou
para a emissão de dívidas, em decorrência da sua incapacidade econômicofinanceira da Companhia;

(ii)

Risco de Liquidez: está associado à possibilidade da Companhia mostrar-se
incapaz de honrar obrigações, esperadas e inesperadas, correntes e futuras, no
vencimento do prazo ou somente honrá-las mediante perdas significativas; e

(iii)

Risco de Mercado: está associado à possibilidade de perdas resultantes de
mudanças de indicadores econômicos alheios aos controles da Companhia, como
taxas de juros e câmbio.

Para mais informações a respeito de tais riscos, vide seção 4.2 deste Formulário de Referência.
ii.

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não adota qualquer estratégia de proteção
patrimonial (hedge) dada a ausência de necessidade para tal, em função da estrutura simplificada
de ativos da Companhia.
iii.

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não há instrumento específico para o risco de crédito, liquidez e mercado, pautando-se a Companhia
pelas estratégias previstas no item b.ii acima.
A Companhia esclarece que não contratou nenhum instrumento (hedge) com o objetivo de mitigar
os riscos uma vez que não possui exposição material que justifique a contratação de tais operações.
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iv.

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

O monitoramento dos riscos de mercado é realizado de forma periódica e seus dados/análises são
reportados através de seus controles internos aos Administradores da Companhia. A Companhia
entende que a atual estrutura de controles internos é adequada e suficiente para o monitoramento
de tais riscos.
Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos são estabelecidos de acordo com os
riscos que se busca monitorar:
(i)

Risco de Crédito: A Companhia monitora diariamente as operações e os níveis de
alavancagem financeira e operacional a fim de mitigar a sua ocorrência;

(ii)

Risco de Liquidez: A Companhia realiza análises regulares dos fluxos de
pagamentos e recebimentos, bem como análises de flutuações nos saldos a receber
e pagar a fim de avaliar potenciais gargalos que possam afetar sua liquidez;

(iii)

Risco de Mercado: Em bases semanais, são realizadas medições pela
administração da Companhia, onde são analisadas e tratadas as tendências de
mercado e as possíveis mudanças de cenário de consumo nos segmentos em que
a Companhia atua.

A Companhia ressalta que não possui uma política específica que descreva os parâmetros, métricas
ou indicadores para gerenciamento de acordo com os parâmetros indicados acima.
v.
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia não realiza e adota como regra geral a não contratação de operações de instrumentos
financeiros que não estejam atrelados à uma real necessidade do negócio. Dessa forma, não realiza
contratação para fins especulativos ou com outros objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge).
vi.
a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
Como destacado anteriormente, a Companhia não dispõe de política ou estrutura específica para o
controle e o gerenciamento dos riscos de mercado. Nesse sentido, o controle e o gerenciamento de
riscos de mercado da Companhia são realizados em conformidade com a estrutura e os
procedimentos gerais descritos na Política de Riscos.
A esse respeito, o item 5.1(b)(iii) contempla descrição detalhada dos principais agentes que
compõem a estrutura organizacional da Companhia, assim como as atribuições, responsabilidades,
funções e relações hierárquicas no contexto do gerenciamento de riscos – inclusive quanto aos riscos
de mercado.
c.
a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Com base nas informações disponibilizadas nos itens 5.1 e 5.2, a Companhia considera que sua
estratégia, estrutura operacional e controles internos contemplam procedimentos adequados,
equilibrados e eficazes para o gerenciamento dos principais riscos de mercado aos quais está
exposta.
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5.3 - Descrição dos Controle Internos
a.
as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A administração da Companhia é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles
internos eficazes referentes à preparação e divulgação das demonstrações contábeis consolidadas,
bem como pela avaliação da eficácia dos controles internos em nível de entidade, financeiros e de
tecnologia da informação, referentes ao processo de preparação e divulgação das referidas
demonstrações, com o objetivo de fornecer segurança razoável relativamente à confiabilidade do
processo de preparação e divulgação das demonstrações contábeis.
O objetivo dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações
contábeis da Companhia é fornecer garantia razoável em relação à confiabilidade de tais
documentos, de acordo com a legislação e regras aplicáveis, bem como de requisitos internos de
atividades de controle.
A Companhia nota que, em reunião realizada em 06 de julho de 2021, o Conselho de Administração
aprovou a Política de Gerenciamento de Riscos (“Política de Riscos”) com vistas a aprimorar
diretrizes, procedimentos e regime de atribuições referentes ao gerenciamento, pela Companhia, dos
riscos aos quais está exposta – incluindo o risco financeiro (que, dentre outras vertentes, pode estar
associado a operações financeiras/contábeis da Companhia e a emissão de relatórios financeiros ou
gerenciais inadequados, inexatos ou intempestivos).
Os fluxos de processos e os sistemas são continuamente reavaliados e os testes de aderência
regularmente aplicados para aferir a efetividade dos controles existentes. Os valores e o sistema de
gestão de riscos e controles internos da Companhia, incluindo sua Política de Riscos, são a base do
ambiente de controle. A Companhia revisa seus riscos, sistemas e segregação de tarefas, de forma
a assegurar que as transações sejam registradas e reportadas por completo e corretamente. As
atividades de controle da Companhia incluem instruções, orientações e procedimentos para
assegurar que as ações identificadas pela administração para endereçar os riscos relevantes estão
sendo realizadas com efetividade. As diversas áreas da Companhia elaboram mensalmente
relatórios financeiros e gerenciais, que são submetidos regularmente à Diretoria e Conselho de
Administração, que os revisa e discute em suas reuniões.
A efetividade dos controles é regularmente monitorada como parte da gestão, já que um controle
inicialmente eficaz pode tornar-se ineficaz devido a alterações no ambiente operacional. Mudanças
nos controles também podem ocorrer devido a mudanças nos processos, nos sistemas de tecnologia
da informação ou de pessoal. A administração da Companhia permanentemente revisita seus
procedimentos e políticas, visando sua atualidade.
b.

as estruturas organizacionais envolvidas

O Conselho de Administração, entre outras atribuições, estabelece políticas e diretrizes gerais para
a Companhia, elege os Diretores e fiscaliza sua gestão, competindo-lhe ainda avaliar periodicamente
a eficácia dos controles internos da Companhia, inclusive para assegurar a elaboração de
demonstrações contábeis confiáveis.
Para essa finalidade, com a constituição do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração passa
a ter o assessoramento deste comitê que, dentre outras funções, deve avaliar e monitorar a
efetividade desses controles, analisando inclusive relatórios e indicadores que venham a ser
elaborados por outros órgãos envolvidos nesse processo (tal qual as Áreas de Compliance e ou a
Auditoria Interna), e as avaliações conduzidas pela Diretoria, conforme descrito na Política de Riscos
e no item 5.1 deste Formulário de Referência. O Comitê de Auditoria, quando entender pertinente,
também pode propor a adoção de medidas corretivas ou melhorias estruturais no sistema de
controle.
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Destaca-se também o papel central das Áreas de Compliance nesse processo, competindo-lhe,
dentre outras atribuições, a manutenção dos sistemas e controles internos da Companhia, a
padronização de procedimentos e orientações e às Áreas de Controle de Riscos, e elaboração de
relatórios e indicadores para a Diretoria sobre a exposição de riscos e a efetividade do processo de
gerenciamento e dos controles internos.
A Auditoria Interna, por sua vez, também deve avaliar e testar, de modo independente e imparcial, a
conformidade do processo de gerenciamento de riscos e a qualidade e efetividade dos controles,
assim como recomendar planos de ação e melhorias, acompanhamento e auditando a efetividade
de tais tratamentos propostos. Ademais, sempre que julgar pertinente, a Auditoria Interna pode
encaminhar ao Conselho de Administração (por meio do Comitê de Auditoria) relatórios e
informações com o intuito de subsidiar a atuação destes no acompanhamento do gerenciamento de
riscos e do sistema de controles internos da Companhia.
Por fim, destaca-se o papel da auditoria externa, que no escopo de seu trabalho, considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis, para planejar os procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos.
c.
se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Nos termos da Política de Riscos, a Diretoria deve avaliar regularmente a eficácia dos sistemas de
controles internos, considerando relatórios e indicadores elaborados pela Área de Compliance e
pelas Áreas de Controle de Riscos e/ou pela Auditoria Interna.
Adicionalmente, nota-se que, como indicado no item “b” acima, o Comitê de Auditoria também deve
avaliar tais relatórios e indicadores, podendo, conforme o caso, propor ao Conselho de Administração
as medidas corretivas ou melhorias estruturais nos sistemas de controle que julgar pertinentes.
d.
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos
da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de
auditoria independente
O relatório circunstanciado do auditor independente referente ao período de quatro meses findo em
30 de abril de 2021 frisa que, exceto por ajustes corrigidos pela Companhia, não foram identificadas
deficiências significativas sobre seus controles internos, sendo este também o entendimento da
administração da Companhia.
O relatório circunstanciado do auditor independente referente aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 identificou as seguintes deficiências significativas sobre os
controles internos da Companhia:
Ausência de manual de normas e procedimentos internos
Durante o processo de auditoria referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018, os auditores independentes não identificaram a existência de manual de normas e
procedimentos internos para as práticas contábeis. Os auditores recomendaram que fosse
desenvolvido um manual de normas e procedimentos internos. A administração da Companhia
concordou com a recomendação e iniciou o processo de mapeamento dos processos e formalização
dos procedimentos internos junto à sua área de Compliance.
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Controle gerencial do contas a receber e passivo de contrato
Os auditores independentes constataram que a Companhia possui montantes significativos de
receitas de prestação de serviços com assinaturas, cursos e treinamentos realizados através de sua
plataforma digital e recomendaram à administração da Companhia que implementasse controles
efetivos para a extração e geração de dados dos componentes das demonstrações contábeis no que
tange ao reconhecimento e mensuração de contas a receber e passivos de contratos, a fim de
prevenir a classificação dos registros contábeis em discordância com as práticas contábeis vigentes,
bem como, constatar tempestivamente saldos não conciliados e corrigi-los em tempo hábil. A
administração está buscando interna e externamente por ferramentas que possam otimizar esse
processo.
Possibilidade de caracterização de vínculo empregatício (pessoa jurídica)
Os auditores independentes constataram que a Companhia possui diversos profissionais
contratados ligados à área administrativa na forma de pessoa jurídica desde abril de 2017, e estes
prestam serviços com características que podem ensejar a caracterização de vínculo empregatício.
Os auditores independentes recomendaram que a Companhia revisasse tal procedimento de forma
a evitar possíveis questionamentos por parte das autoridades fiscais e trabalhistas. A administração
está avaliando a recomendação proposta junto a seus assessores legais a fim de mitigar os
potenciais riscos mencionados.
O relatório circunstanciado do auditor independente referente ao período de quatro meses findo em
30 de abril de 2021 identificou as seguintes deficiências significativas sobre os controles internos da
Companhia:
Possibilidade de caracterização de vínculo empregatício (pessoa jurídica)
Os auditores independentes constataram que a Companhia possui diversos profissionais
contratados ligados à área administrativa na forma de pessoa jurídica desde abril de 2017, e estes
prestam serviços com características que podem ensejar a caracterização de vínculo empregatício.
Os auditores independentes recomendaram que a Companhia revisasse tal procedimento de forma
a evitar possíveis questionamentos por parte das autoridades fiscais e trabalhistas. A administração
está avaliando a recomendação proposta junto a seus assessores legais a fim de mitigar os
potenciais riscos mencionados.
e.
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A administração da Companhia tomou ciência e concorda com o relatório circunstanciado
apresentado pelo auditor a respeito dos controles internos da Companhia identificados durante o
processo de auditoria da Companhia relacionados ao período de quatro meses findo de 30 de abril
de 2021, destacando que as oportunidades de melhoria e recomendações reportadas pelo auditor
foram e/ou estão sendo endereçadas pela Companhia, notadamente por meio da implantação da
matriz e estrutura de controle e gerenciamento de riscos descritas no item 5.1 deste Formulário de
Referência e pelo aprimoramento de procedimentos de controles internos e automatização de
processos e sistemas em encontro às recomendações reportadas. A administração entende que as
oportunidades de melhoria e pontos objeto de recomendação pelo auditor não têm impacto material
nas informações financeiras e no processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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a.
se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando, em caso positivo:
i.
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação
ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
Os principais mecanismos e procedimentos de integridade da Companhia estão descritos no seu
Código de Ética e Conduta elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião
realizada em 19 de maio de 2021 (“Código de Conduta”).
Esses mecanismos possuem o objetivo de promover a cultura baseada na ética e integridade, bem
como de informar as diretrizes da Companhia quanto à conduta esperada por seus dirigentes,
colaboradores, terceiros e representantes, atuando de forma a detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos, sejam eles praticados na esfera privada ou contra a administração
pública, nacional ou estrangeira.
Não foi estabelecida no Código de Conduta exigência formal de reavaliação periódica dos riscos e
práticas de integridade da Companhia. No entanto são realizados treinamentos periódicos a todos
os colaboradores, sem exceção, com frequência mínima anual, acerca do teor das práticas previstas
no Código de Conduta.
ii.
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
Para promover a legitimação, o respeito, o cumprimento e o aprimoramento do comportamento ético
e da conduta profissional dos colaboradores que atuam na Companhia, foi designado o Comitê de
Ética, que é o órgão colegiado da Companhia responsável pelas decisões sobre conduta
inapropriada, indisciplina ou violação das políticas e/ou do Código de Conduta. O Comitê de Ética
pode delegar algumas decisões específicas para que elas sejam tomadas pelo diretor ou sócio
responsável pelo colaborador envolvido no processo. O Comitê de Ética é composto por Rodrigo
França, Guillermo Parra-Bernal (membro do Conselho de Administração) e Luiz Felipe Pontes
(Diretor e membro do Conselho de Administração).
Não há, na data deste Formulário de Referência, mecanismos de garantia da independência dos
dirigentes do Comitê de Ética. A criação do do Comitê de Ética foi aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia em 19 de maio de 2021.
Ademais, nota-se que a Companhia também dispõe de Área de Compliance e Controle de Riscos,
que assume papel central de organização e estruturação da Companhia, cabendo-lhe desenvolver
programas de integridade e compliance e manter sistemas e controles internos que permitam a
identificação, avaliação, monitoramento e controle de riscos.
A Companhia destaca que não houve aprovação formal para a criação da Área de Compliance e
Controle de Riscos, tendo em vista que não há tal previsão no Estatuto Social e demais documentos
corporativos da Companhia. Na data deste Formulário de Referência, a Área de Compliance
encontra-se criada e em funcionamento, estando seus membros em exercício.
A atuação deste departamento e seu papel na estrutura de governança e gestão de riscos da
Companhia são descritos no item 5.1 deste Formulário de Referência.
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iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

●

A Companhia elaborou e aprovou o Código de Conduta como forma de tornar os princípios e regras
de conduta acessíveis a todos os colaboradores e fornecedores.
O Código de Conduta se aplica a qualquer pessoa que trabalhe na Companhia ou que represente a
Companhia, incluindo diretores, gerentes e todos os demais colaboradores, assim como seus
fornecedores, prestadores de serviço, representantes, usuários, parceiros etc. Adicionalmente, todos
os colaboradores da Companhia que têm interface com terceiros, sejam eles clientes, fornecedores
e/ou prestadores de serviços independentes, devem estar comprometidos em fazer com que estes
terceiros conheçam o Código de Conduta, fornecendo-lhes sempre todas as instruções necessárias
para evitar qualquer tipo de descumprimento às regras e procedimentos da Companhia.
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de
conduta e às demais normas relacionadas ao tema

●

A Companhia realiza treinamento sobre o Código de Conduta com periodicidade anual e sempre
que houver alterações/atualizações, abrangendo todos os envolvidos, quais sejam, diretores,
conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados.
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas
relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão
previstas

●

Conforme previsto no Código de Conduta, a aplicação de medidas disciplinares varia de acordo com
a natureza e as circunstâncias de cada violação, na forma de carta de advertência ou treinamento
adicional. No caso específico de sócios pode dar ensejo ao resgate de participação societária. Ainda,
todas as medidas disciplinares, independentemente da natureza ou gravidade, serão avaliadas pelo
diretor ou sócio responsável pelo colaborador em conjunto com o time de Recursos Humanos para,
em momento posterior, ser deliberada no Comitê de Ética.
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado

●

O Código de Conduta atualmente em vigor foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 19 de maio de 2021. O documento encontra-se publicamente disponível para consulta
nos sites da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e de relações com investidores da Companhia
(www.tc.com.br/ri).
b.

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

A Companhia encoraja seus colaboradores a denunciar o fato ao seu líder, o time de Recursos
Humanos, a equipe de Compliance ou algum membro do Comitê de Ética, sempre que observe uma
conduta que lhe cause preocupação, ou que possa implicar em alguma possível violação do Código
de Conduta. Essa denúncia pode ser feita de forma direta ou por e-mail. Se escolhido o anonimato
completo, a denúncia deve ser feita para o e-mail da Ouvidoria: ouvidoria@tc.com.br ou por meio do
canal https://tradersclub.typeform.com/to/ue4UFTkw
●

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O canal de denúncias é interno e está sob a responsabilidade da área de Compliance que está sob
a supervisão direta do Comitê de Ética.
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●

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se
recebe denúncias somente de empregados

O canal de denúncias da Companhia está aberto para denúncias internas e externas.
●

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

É garantido o anonimato, caso assim deseje o denunciante. Além disso, o e-mail da Ouvidoria é de
acesso restrito da área de Compliance – responsável pela condução e análise do caso e posterior
apresentação, quando julgar necessário, para o Comitê de Ética. A Companhia proíbe de forma
expressa a retaliação contra o denunciante de boa-fé, prevendo aplicação de medidas disciplinares
caso seja identificado qualquer ato intimidatório ou de retaliação.
●

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

A área de Compliance e o Comitê de Ética são os responsáveis pelas apurações das denúncias.
c.
se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas
irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Os processos de fusão, aquisição e reestruturações que envolvam a Companhia, em regra, devem
ser precedidos da realização de auditoria legal. A Companhia não adota, contudo, procedimentos
específicos destinados à identificação de vulnerabilidade e riscos de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas nos processos de reestruturação.
d.
caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.
Não aplicável, tendo em vista as regras, práticas e procedimentos descritos neste item 5.4.
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5.5 - Alterações significativas
No último exercício social não houve alterações significativas nos principais riscos aos quais a
Companhia está exposta ou na Política de Riscos.
A Companhia nota ainda que, no contexto de abertura de capital, revisitou e formalizou sua Política
de Riscos, que passa a congregar as principais diretrizes e procedimentos, assim como definir os
responsáveis pelo processo de identificação, avaliação e monitoramento de riscos relacionados à
Companhia.
A Política de Riscos foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de julho
de 2021.
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2XWUDVLQIUHOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH ,QYHVWLPHQWRV 3HVVRDLV TXH VH DSOLFD D WRGRV RV
FRODERUDGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGLUHWRUHVVyFLRVHFRQWULEXLGRUHVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGR
VHXVF{QMXJHVFRPSDQKHLURVHILOKRVEHPFRPRWRGDVDVSHVVRDVSUHYLVWDVQRLQFLVR9,GRDUWLJR
GD,QVWUXomR&90Q ³3HVVRDV9LQFXODGDV´ 

$ 3ROtWLFD GH ,QYHVWLPHQWRV 3HVVRDLV YLVD HVWDEHOHFHU RV SULQFtSLRV H DV GLUHWUL]HV D VHUHP
REVHUYDGDV SHODV 3HVVRDV 9LQFXODGDV GD &RPSDQKLD QR TXH WDQJH j QHJRFLDomR GH YDORUHV
PRELOLiULRVFRPRLQYHVWLPHQWRVSHVVRDLVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVXDiUHDRXQtYHORUJDQL]DFLRQDO
2SULQFLSDOREMHWLYRGHVWDSROtWLFDpDJDUDQWLDGHFXPSULPHQWRGRVPDLVDOWRVSDGU}HVpWLFRVSDUD
TXHVHMDHYLWDGDDH[SRVLomRGHVQHFHVViULDDULVFRVGHPHUFDGRHRXFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD DWp PHVPR SRU FRQWD GH VXD DWLYLGDGH FRPHUFLDO HQFRUDMD WRGRV RV VHXV
FRODERUDGRUHV D HVWXGDU H FRQKHFHU R PHUFDGR ILQDQFHLUR SRU PHLR GH VXDV SODWDIRUPDV VHXV
FXUVRVSURGXWRVHRXVHUYLoRVSDUDTXHPHOKRUHPVXDVILQDQoDVHVHXVLQYHVWLPHQWRVSHVVRDLV

1RHQWDQWRDV3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHPHYLWDUTXDOTXHUWLSRGHRSHUDomRILQDQFHLUDSRUFRQWD
SUySULDHSDUDLQYHVWLPHQWRSHVVRDOTXHFRQVXPDWHPSRH[FHVVLYRDWHQomRRXLQWHUILUDQDVVXDV
DWLYLGDGHV ODERUDLV $V RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV TXH HQYROYDP ULVFRV H[DJHUDGRV RX GH GLItFLO
FRPSUHHQVmR WDPEpP GHYHP VHU HYLWDGDV SRLV SRGHP FRPSURPHWHU D VD~GH ILQDQFHLUD H
FRQVHTXHQWHPHQWHDFRQFHQWUDomRQRWUDEDOKR

$V RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV SDUD LQYHVWLPHQWRV SHVVRDLV VmR RULHQWDGDV SDUD TXH VHMDP GH ORQJR
SUD]RHQmRFRPRIRUPDGHHVSHFXODomRGHFXUWRSUD]RFRPVHQVDWH]HSUHYLGrQFLDDGHTXDGDV
DRSHUILOGHFDGDFRODERUDGRUEHPFRPRjVXDFDSDFLGDGHILQDQFHLUD

$VRSHUDo}HVILQDQFHLUDVSDUDLQYHVWLPHQWRVSHVVRDLVGHYHPVHUGHFLGLGDVDSyVDFRQVLGHUDomRGH
WRGDVDVSRVVtYHLVTXHVW}HVpWLFDVHOHJDLVHDFRQVHTXrQFLDGHVWDGHFLVmRFRPRHYHQWXDLVULVFRV
GHUHSXWDomRRXFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2VLQYHVWLPHQWRVSHVVRDLVGHYHPVHUUHDOL]DGRVHPQRPHSUySULRHQXQFDHPQRPHRXSRUPHLR
GHWHUFHLURVDOpPGHQmRSRGHUHPUHSUHVHQWDUSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHHQWUHDVRSHUDo}HV
ILQDQFHLUDVHRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVQD&RPSDQKLD

1HQKXPD 3HVVRD 9LQFXODGD HP SRVVH GH LQIRUPDomR SULYLOHJLDGD SRGH UHDOL]DU RX LQFHQWLYDU
RXWUDV SHVVRDV SDUD TXH UHDOL]HP RSHUDo}HV QR PHUFDGR ILQDQFHLUR HP EHQHItFLR SUySULR RX GH
WHUFHLURV

1RPHVPRVHQWLGRWRGDVDVRSHUDo}HVTXHFRORTXHPHPULVFRDOLVXUDHWUDQVSDUrQFLDGRPHUFDGR
ILQDQFHLUR RX DIHWHP R WUDWDPHQWR MXVWR GRV LQYHVWLGRUHV VmR SRWHQFLDOPHQWH DEXVLYDV H SRU
FRQVHJXLQWHWDPEpPHVWmRSURLELGDV

1mRpSHUPLWLGRRXVRGHSURFHVVRRXDUWLItFLRGHVWLQDGRjFULDomRGHFRQGLo}HVDUWLILFLDLVGHRIHUWD
GHPDQGDRXSUHoRGH9DORUHV0RELOLiULRVjPDQLSXODomRGHPHUFDGRjUHDOL]DomRGHRSHUDo}HV
IUDXGXOHQWDVRXDRXVRGHSUiWLFDVQmRHTXLWDWLYDV

$VVHJXLQWHVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGDVHQmRUHTXHUHPDVROLFLWDomRH
DSURYDomRSUpYLDGDiUHDGHCompliance

,
7tWXORVS~EOLFRVPXQLFLSDLVHVWDGXDLVRXIHGHUDLV

,,
3RXSDQoD


,,,

&HUWLILFDGRV GH GHSyVLWRV RX WtWXORV FDPELDLV GH UHVSRQVDELOLGDGH GH LQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDWDLVFRPROHWUDVILQDQFHLUDVOHWUDVGHFUpGLWRLPRELOLiULRHOHWUDVGHFUpGLWR
GRDJURQHJyFLR
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,9

2XWUDVDSOLFDo}HVHPUHQGDIL[D


9

&RPSUDGHFRWDVGH)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRV


9,

&RPSUDGHFRWDVGH)XQGRVGHËQGLFH


9,,

&RPSUDGHFRWDVGH&OXEHVGH,QYHVWLPHQWRV


9,,,

2SHUDo}HVHPUHQGDYDULiYHOLQFOXLQGRDo}HV$'5V%'5VHPHUFDGRVIXWXURVGHVGH
TXHUHVSHLWDGRRHolding PeriodH


,;

2SHUDo}HVQRPHUFDGRGHFULSWRDWLYRVDLQGDTXHQmRFRQVLGHUDGRV9DORUHV0RELOLiULRV
SRUPHLRGHUHJXODomRGD&90GHVGHTXHUHVSHLWDGRRPDUNHWFDSPtQLPRGH5
ELOKmRSDUDRFULSWRDWLYRDVHUQHJRFLDGR


$VVHJXLQWHVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVVRPHQWHSRGHPVHUUHDOL]DGDVPHGLDQWHDDSURYDomRSUpYLDGD
iUHDGH&RPSOLDQFH

,
2SHUDo}HVGHGD\WUDGH

,,
2SHUDo}HV GH GHULYDWLYRV FRP YLpV HVSHFXODWLYR VHP TXH D ILQDOLGDGH VHMD D GH
SURWHJHUXPDSRVLomR KHGJH 


,,,

2SHUDo}HVjWHUPR


,9

2SHUDo}HVGHYHQGDRXODQoDPHQWRjGHVFREHUWR


9

2SHUDo}HVGHDUELWUDJHPH³long & short´


9,

2SHUDo}HVGHHPSUpVWLPRGHWtWXORVHRX9DORUHV0RELOLiULRV


9,,

&HUWLILFDGRVGH2SHUDo}HV(VWUXWXUDGDVH


9,,,

2SHUDo}HV GH GHULYDWLYRV QR PHUFDGR GH FULSWRDWLYRV DLQGD TXH QmR FRQVLGHUDGRV
9DORUHV0RELOLiULRVSRUPHLRGHUHJXODomRGD&90


$ YLRODomR GDV UHJUDV H UHVWULo}HV SUHYLVWDV QD 3ROtWLFD GH ,QYHVWLPHQWRV 3HVVRDLV LPSOLFDUi QD
DEHUWXUD GH SURFHVVR LQWHUQR SDUD DQiOLVH H DSXUDomR GH LUUHJXODULGDGHV H SRGHUi GDU HQVHMR j
DSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVGHFDUiWHUUHJXODWyULRDGPLQLVWUDWLYRFLYLORXSHQDOQRVWHUPRVGDVOHLVH
GRVUHJXODPHQWRVYLJHQWHVHDSOLFiYHLVDRFDVRFRQFUHWR

,QGHSHQGHQWHPHQWH GD JUDYLGDGH GD YLRODomR RX GR LWHP GHVFXPSULGR D 'LUHWRULD H D iUHD GH
ComplianceVHUmRDVUHVSRQViYHLVSHODDSOLFDomRGDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVGDQGRFLrQFLDHP
TXDOTXHUFDVRDRJHVWRULPHGLDWRUHVSRQViYHOSHORSURILVVLRQDO

,
$GYHUWrQFLDSRUHVFULWR

,,
6XVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHSRUWHPSRGHWHUPLQDGRH


,,,

5HVFLVmRPRWLYDGDGRFRQWUDWRGHHVWiJLRGHWUDEDOKRRXGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
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Data de Constituição do Emissor

13/10/2016

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade limitada.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFRGD&RPSDQKLD
27&7UDGHUV&OXE6$ ³7UDGHUV&OXE´³&RPSDQKLD´RX³7&´ IRLFRQVWLWXtGRHPSRU3HGUR
$OEXTXHUTXH5DIDHO)HUULH,VUDHO0DVVD,GHDOL]DGRHFULDGRSRUSHVVRDVFRPJUDQGHH[SHULrQFLD
HPWHFQRORJLDPHUFDGRILQDQFHLURHGHFDSLWDLVR7&pXPDSODWDIRUPDYROWDGDDLQYHVWLGRUHVTXH
UH~QHLQWHOLJrQFLDGHPHUFDGRDQiOLVHGHGDGRVHHGXFDomRILQDQFHLUD
(P  R 7& VH FRQVROLGRX QR 6ODFN XPD SODWDIRUPD GH FRPXQLFDomR FRPHUFLDO  H DWLQJLX
DSUR[LPDGDPHQWHPLOLQYHVWLGRUHVQDSODWDIRUPD1HVWHPHVPRDQRIRLLQDXJXUDGDDSULPHLUD
VHGHGR7&QDFLGDGHGH6mR3DXORHODQoDGRRVHXSULPHLURSODQRR7&0DVWHU3UR
(PD&RPSDQKLDODQoRXRVHXDSOLFDWLYRSDUDFHOXODUHDWLQJLXPLOLQYHVWLGRUHVFDGDVWUDGRV
7DPEpPQHVWHDQRRFRUUHXRODQoDPHQWRGR7&0RYHU3URXPVHUYLoRGHQRWtFLDVHLQWHOLJrQFLDGH
PHUFDGR
(PKRXYHRODQoDPHQWRGR7UDGH,GHLDVIHHGGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHLGHLDVGHLQYHVWLPHQWRV
GRPHUFDGRKRXYHDLQGDXPDUHIRUPXODomRGDiUHDGHHGXFDomR 7&6FKRRO 1RILQDOGHVWHDQR
DSODWDIRUPDGR7&DWLQJLXPLOFDGDVWURV
(PR7&GLVSRQLELOL]RXRVSODQRV7&0DVWHUH7&3ULYDWHDOpPGRVSURGXWRV&DUWHLUDHR7&
/DEVFULDGRSDUDGHVHQYROYHUSHVTXLVDVTXHVmR~WHLVSDUDODQoDUQRPHVPRDQRR7&0DWUL[$
SODWDIRUPDDWLQJLXPLOFDGDVWURV
(PGHIHYHUHLURGHIRLDSURYDGDDVXDWUDQVIRUPDomRVRFLHWiULDSDVVDQGRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGDSDUDVRFLHGDGHSRUDo}HVFRPDDOWHUDomRGDVXDGHQRPLQDomRVRFLDOSDUD7&7UDGHUV
&OXE6$
(PPDUoRGHIRLODQoDGDD7&5DGLRDSULPHLUDUiGLRVREUHPHUFDGRILQDQFHLURQR%UDVLOFRP
FRQWH~GRIRFDGRHPHFRQRPLDILQDQoDVHLQYHVWLPHQWRV
(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDDGTXLULXD&$/&6LVWHPDVGH*HVWmR/WGD(33 ³6HQFRQ´ 
SURSULHWiULDGHsoftwareTXHDXWRPDWL]DRFiOFXORGRLPSRVWRGHUHQGDGHYLGRVREUHRVLQYHVWLPHQWRV
PHGLDQWH R upload SHOR LQYHVWLGRU GDV QRWDV GH FRUUHWDJHP DOpP GH VLPXODU FODVVLILFDU VXDV
RSHUDo}HVHFDOFXODUUHWRUQRKLVWyULFRGDVFDUWHLUDVRTXHUHSUHVHQWRXDLQFRUSRUDomRDRSRUWIyOLR
GD &RPSDQKLD GH PDLV XPD IHUUDPHQWD HVVHQFLDO SDUD VLPSOLILFDomR GD YLGD GR LQYHVWLGRU 3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGHVWDDTXLVLomRYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(PGHMXQKRGHIRLFRQVWLWXtGDD7&*HVWmR(PSUHVDULDO/WGDVRFLHGDGHFRQWURODGDSHOD
&RPSDQKLDTXHWHPSRUREMHWRVRFLDODSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDQRUDPRHPSUHVDULDO
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
  ,QGLFDU VH KRXYH SHGLGR GH IDOrQFLD GHVGH TXH IXQGDGR HP YDORU UHOHYDQWH RX GH
UHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGRHPLVVRUHRHVWDGRDWXDOGHWDLVSHGLGRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGH
IDOrQFLDRXUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVDOpPGDTXHODVSUHVWDGDVQRVLWHQV
DQWHULRUHV

554
PÁGINA: 76 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

7.1. Descrição sumária das atividades principais desenvolvidas pela Companhia e suas
controladas
Visão Geral
Acreditamos ser uma das maiores plataformas sociais para investidores da América Latina, que
conecta mais de 470 mil usuários por meio de nossa plataforma infotech, a qual possui features
sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, e também features
técnicas e informacionais, como feed de notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo
real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e
decisões de investimento dos usuários.

Nossa principal missão é oferecer uma plataforma completa para investidores, com espaço para
discussões e ideias de investimento, suportada por dados em tempo real, conteúdo educacional
dedicado e ferramentas analíticas apropriadas, beneficiada pelo grande potencial disruptivo da
tecnologia, pela mudança estrutural do mercado de investimentos financeiros e alavancada pelo
poder do efeito de rede.
O TC nasceu, em abril de 2015, como um grupo de investidores dentro de um aplicativo de
mensagens instantâneas, demonstrando vocação e força para reunir uma comunidade engajada
desde suas origens. O projeto foi idealizado e criado por três sócios com grande experiência no
mercado financeiro e de capitais, que se conheceram no círculo online de entusiastas e adeptos do
trading: Pedro Albuquerque Filho, que começou a investir depois de participar de um torneio de
carteiras e hoje é CEO do TC e gestor do Fundo Cosmos; Israel Massa, CFO do TC que abriu sua
primeira conta em corretora de valores aos 17 anos, tendo seu avô (gestor de fundo) como referência;
e Rafael Ferri, fundador e CEO da Startups BR e reconhecido trader, com mais de 20 anos de
experiência.
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Abaixo está uma linha cronológica com os principais milestones da história do TC, juntamente com
a evolução da base de usuários da plataforma:

Nota: (1) dados de abril de 2021 incluem a base de usuários da Sencon.

Em 2021 organizamos o #tcday2021, evento reunindo especialistas, executivos e personalidades de
referência para compartilharem com os usuários suas visões sobre o mercado, impactando mais de
23 mil pessoas em sua versão ao vivo, mais de 10 horas de conteúdo em 3 salas diferentes.
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)WTEʢS TEVE'VIWGMQIRXS )\TSRIRGMEP
4STYPEʢʞS
FVEWMPIMVE

1
4PEXEJSVQE
)HYGEGMSREP 8'
EYQIRXES
QIVGEHSXSXEP
IRHIVIʢʜZIPHI
1TEVE1

1
1

1
b QMP
b QMP
bQMP

%YQIRXERHS SQIVGEHS
IRHIVIʢʜZIPƏ
%TVSJYRHEQIRXSHSQIVGEHS
ƼRERGIMVS
%YQIRXS RSRʲQIVSHI
TIWWSEW JʨWMGEW RSQIVGEHSHI
GETMXEMW



%GIWWS ʛ
MRXIVRIX
'SRXEW
TSYTERʢE
'4*WVIKMWXVEHSW RE
&
9WYʜVMSW VIKMWXVEHSW RS
8'



&EM\E I\TSWMʢʞS EEXMZSW
HIVMWGSW

ƏGSQFMREHS GSQQEMSV
TIRIXVEʢʞS HIEWWMREXYVEW


9WYʜVMSW EXMZSW RS8'z

%WWMREXYVEW RS8'

7IXSVREV STVMRGMTEPE TPMGEXMZS
TEVEMRZIWXMHSVIW TIWWSE JʨWMGE

%TVMQSVEQIRXSHITVSHYXSWI
I\TERWʞS HSTSVXJʭPMS
%YQIRXEVIRKENEQIRXSI
VIXIRʢʞS HIYWYʜVMSW


Fontes: IBGE, CETIC, Suno. Números TC em abril de 2021 considerando aquisição da Sencon.

Nota: (1) “Usuários ativos no TC” considera (i) usuários TC que acessaram ao menos uma vez por
semana e (ii) usuários Sencon que acessaram ao menos uma vez por ano dada a declaração anual
de imposto de renda. Abr 2021 considera Usuários Ativos no TC de Mar 2021 somados aos usuários
ativos Sencon pós aquisição de abril de 2021.
A nossa receita líquida cresceu de forma consistente entre os exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2018 e 2020, apresentando uma taxa composta de crescimento anual (Compound
Annual Growth Rate ou “CAGR”) de 504%, tendo atingido R$ 40,1 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2020. No período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021, a nossa receita
líquida totalizou R$21 milhões, representando um crescimento de 325% em comparação com o
mesmo período do ano anterior.
A nossa base de usuários cresceu expressivamente entre 31 de março de 2018 e 30 de abril de
2021, aproximadamente 24 vezes, representando um CAGR de 179% ou uma taxa composta de
crescimento mensal (Compound Monthly Growth Rate ou “CMGR”) de 8,9%, tendo atingido 75 mil
usuários pagantes em 30 de abril de 2021.
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Valores consideram TC somente até março de 2021 e pro-forma da TC com a Sencon, dada a
aquisição em abril de 2021. Abril de 2021 considera Usuários Ativos no TC de março de 2021
somados aos usuários ativos Sencon pós aquisição de abril de 2021.
Nota: dados de abril de 2021 pro-forma refletindo impacto da aquisição da Sencon.
A definição de usuários ativos considera usuários do TC que efetuaram login pelo menos uma vez
na semana e usuários da Sencon aqueles que efetuaram login pelo menos uma vez no ano (tendo
em vista que a declaração de imposto de renda de pessoas físicas ocorre anualmente).

Mercado de investimentos em transformação
Com a taxa de juros em baixa histórica, a dificuldade de obter maiores retornos por meio de
investimentos em renda fixa impulsionou o fluxo positivo de investimentos em ativos de maior riscoretorno, como renda variável. Segundo dados da ANBIMA, o número de investidores pessoas físicas
na B3 atingiu 3,2 milhões em 2020, um crescimento de 92,1% em relação a 2019.
Apesar do aumento expressivo de investidores pessoas físicas na B3, a porcentagem da população
brasileira que investe em ações é de apenas 3% comparada à de países desenvolvidos como EUA,
Japão, Austrália, Inglaterra e Alemanha com 55%, 45%, 35%, 33% e 15%, respectivamente. Dados
estes que mostram o grande potencial de crescimento que existe no mercado acionário brasileiro.
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Democratização do acesso à informação de mercado
Em um mercado pujante e em constante transformação, nascemos com a missão de levar o mesmo
nível de acesso à informação e inteligência de mercado dos grandes investidores institucionais para
milhares de membros que participam da plataforma, e a milhões de brasileiros.
Produtos da plataforma TC
x

TC Labs: É o laboratório de pesquisa do TC. Esse departamento é liderado atualmente por
Felipe Pontes, responsável pelo desenvolvimento de modelos preditivos quantitativos de alto
nível e que dá suporte aos usuários da plataforma. O time do TC Labs atualmente conta com
um time de profissionais que se destacam também pela ampla experiência de mercado e
background acadêmico de primeira linha, com passagem por instituições de referência, como
por exemplo, B3, Banco do Brasil, Itaú, Banco Central do Brasil, Brasil Brokers, UFPB, FGV,
IPEA, USP, Unesco, entre outras. As principais áres de desenvolvimento do TC Labs estão
focadas em análises:
1. Micro: previsão e estimativas dos fundamentos de companhias;
2. Macro: projeções macroeconomicas;
3. Microestrutura: modelos gerais usando microdata e HFT; e
4. Risco: modelos de análise de riscos aplicados a análises de portfolios e fundos.
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x

TC Mover: Em busca de manter o usuário informado e atualizado, a plataforma do TC oferece
o TC Mover com um serviço de inteligência de mercado em tempo real. Oferece notícias sobre
diversos assuntos como política, criptoativos, companhias, mercado local e internacional. Além
disso, conta com artigos e relatórios de parceiros altamente reconhecido no mercado como
Exame, BTG Pactual, Genial Investimentos, Eleven Financial Research, Mycap Investimentos
e Banco Inter.

x

TC Matrix: O TC Matrix é uma feature de data analytics que busca simplificar os dados
disponíveis para os investidores. Este produto oferece sistema de análise, informações
financeiras de empresas listadas no Brasil, acesso direto para fatos relevantes e demais
divulgações oficiais das companhias, como também o consenso das estimativas de mercado e
recomendações de analistas. Trata-se de uma empresa controlada pelo TC, com autorizações
regulatórias para exercer análises e consultoria de valores mobiliários.

x
x

TC School: É a área educacional do TC, que busca democratizar o acesso ao mercado
financeiro por meio da educação e capacitação de investidores.
TC Academy: São trilhas de conhecimento personalizadas para o perfil (conservador,
moderado ou agressivo), especialidade (fundamentalista, técnico, fluxo ou quanti) e nível de
conhecimento de mercado financeiro (iniciante, intermediário ou avançado) do investidor,
identificados a partir de um teste de suitability. A partir do plano Master, os usuários têm acesso
a todo o catálogo de cursos do TC.
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Atualmente, são cerca de 35 cursos ofertados (pagos ou gratuitos) e aproximadamente 160
horas de conhecimentos teóricos gravados. Os cursos possuem valor de mercado estimado
acima de R$20.000,00 e são ofertados pelo TC por R$99/mês através das assinaturas dos
usuários.

x

Blog School: Área com centenas de artigos gratuitos disponíveis, com novas
publicações diariamente com dicas de investimento do mercado financeiro.

x

TC Experience: Experiência educacional que proporciona ao aluno imersão dentro do
TC, que se inicia com uma experiência digital e finaliza no presencial, com metodologias
ativas de ensino, ministradas por sócios do TC, contribuidores, analistas de mercado,
gestores, professores e pesquisadores do mercado financeiro.

x

TC Educa: Plano para clientes institucionais aumentarem a produtividade de seus
colaboradores por meio de educação financeira.

x

Torneios: São competições de simulação para investidores praticarem operações.
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x

Station: Canal multimídia dedicado a conteúdos sobre o mercado financeiro.

•
x

•

TC Radio: A TC Radio foi a primeira rádio focada 100% no mercado financeiro.
Recentemente passaram pela rádio entrevistados exclusivos como Fernando Henrique
Cardoso (ex-presidente da República), Michel Temer (ex-presidente da República), Aline
Cardoso (EQI Asset), Ricardo Amorim (Economista), Tarcísio Freitas (Ministro de
Infraestrutura), entre outros, impactando positivamente no engajamento e entrada de
novos usuários e no brand awareness (conhecimento da marca) do TC. Desde sua
criação, a TC Radio já gerou um aumento de 10% no tempo médio do login dos usuários.

•

Programas: Lista de programas, com descritivo, episódios e indicação de dia/horário de
exibição. É onde ficam disponíveis também programas especiais e painéis de eventos
como o TC Day.
Entrevistas: Disponibilização de algumas entrevistas passadas da TC Rádio.

Sencon: recente aquisição, que ampliou o portfólio de serviços oferecidos no ecossistema do
TC. A feature facilita o processo de cálculo do imposto de renda dos investidores, além de
simular, classificar suas operações e calcular retorno histórico das carteiras dos investidores.
Expansão da Plataforma por meio de efeitos de rede
O modelo de negócios do TC se beneficia de um círculo virtuoso iniciado por um cenário
macroeconómico favorável, permitindo que mais pessoas poupem recursos, que, num cenário de
baixas taxas de juros, tendem a buscar investimentos mais rentáveis no mercado de capitais. Para
isso, buscam educação financeira e se cadastram na B3, aumentando sua participação e ajudando
a fomentar uma expansão econômica. O TC busca participar de todas essas etapas fornecendo
cursos educacionais, análise de dados e inteligência de mercado para atender todos os estágios dos
investidores em nossa comunidade.

Serviços Oferecidos
Oferecemos planos de assinatura anuais e mensais aos usuários que permitem acesso, de forma
diferenciada, aos produtos de nossa plataforma. Atualmente temos seis planos em nosso portfólio:
x

TC Start: Plano gratuito direcionado principalmente aos investidores iniciantes, a fim de atrair
mais usuários para a base do TC, suportando um modelo de negócios freemium. Disponibiliza
diversos dos produtos (features) do TC, como acesso a informações de mercado 24/7 (feed de
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notícias), pacote de cursos do TC Start (conteúdo de introdução aos investimentos focado em
iniciantes), Trade Ideas (acesso limitado), TC Matrix, ferramentas de gestão de portfólio,
indicadores e índices diários, Torneio (simulador de investimentos), TC Radio, canais gratuitos
para interação com outros investidores, ferramente de simulação de carteira, expresso com os
principais acontecimentos do pregão (três vezes ao dia), entre outros.
x

TC Mover Pro: Plano pago mais básico do TC, que inclui produtos (features) adicionais como
alertas urgentes sobre notícias de alto impacto no mercado, atualizações sobre os principais
eventos do dia, ferramentas de infográfico TC Mover visual e todas as features do plano TC
Start.

x

TC Master: Plano que oferece acesso exclusivo ao canal Trade Ideas (acesso pleno), aos
relatórios de Research de parceiros, ao TC Cast Semanal, plantão de empresas, indicadores e
índices de mercado cobertos diariamente, cursos do TC Academy, aos eventos do TC (sujeito
a disponibilidade de vagas), além de todos os benefícios dos planos Start e Mover Pro.

x

TC Master Pro: Esse plano inclui acesso pleno a todos os benefícios dos planos TC Start, TC
Mover Pro, TC Academy, TC Master, além da possibilidade de interação nos canais Master,
permitindo que o usuário participedos debates, tire dúvidas e faça networking. Os assinantes
desse plano possuem ainda acesso prioritário aos eventos do TC.

x

TC Premium: plano lançado recentemente (fevereiro de 2021) que possui foco em investidores
de nível intermediário-avançado, com mais de R$200 mil de capital investido e que buscam
maior lucratividade via soluções semi-personalizadas. No pacote estão inclusos todos os
benefícios do Plano TC Start, TC Mover Pro, TC Academy, TC Master Pro, bem como acesso
pleno a furos de mercado, mentoria mensal (ao vivo, com analistas do Matrix), podcasts diários
sobre investimentos, acesso exclusivo a cursos presenciais e eventos do TC, contabilidade
para seus investimentos na B3, consultoria personalizada, carteiras recomendadas e encontros
com RI’s, CFO’s e CEO’s das empresas.

x

TC Private: Focado em investidores de alto nível, com mais de R$5 milhões de capital investido,
que buscam maior lucratividade com soluções ultrapersonalizadas. Na data deste formulário
de referência, o TC possui mais de 140 usuários neste plano. Os assinantes possuem acesso
pleno a todos os benefícios oferecidos nos demais planos do TC somado a suporte individual
e exclusivo, Boletim TC Private, networking do mais alto nível, reuniões semanais com os
contribuidores, encontros presenciais ou com transmissão ao vivo (sendo uma vez ao mês).
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Notícias de mercado e análises - Scoop por TC Mover
O TC Mover é uma das principais ferramentas que visa fornecer informações de mercado, política e
economia, em tempo real. O produto visa fornecer inteligência de mercado aos clientes do TC para
que todos os clientes consigam ter informações que possam impactar seus investimentos. A
plataforma é disponível 24horas e 7 dias por semana.A plataforma mostra as cotações em tempo real,
possibilita a criação de alertas urgentes que possam impactar o mercado e tem acesso a análises e
relatórios exclusivos.
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Principais Indicadores Financeiros e Operacionais
As tabelas a seguir apresentam um resumo das nossas principais informações financeiras e
operacionais para os períodos de quatro meses encerrados em 30 de abril de 2021 e 2020, os
períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020 e para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. Para informações mais detalhadas sobre as
nossas Informações Trimestrais – ITR e demonstrações contábeis, vide seção 10 deste Formulário
de Referência.
Principais Indicadores
Operacionais e
Financeiros (em
milhares de Reais)
Receita Bruta
Receita Líquida
Lucro (Prejuízo) Líquido
EBITDA

Período de quatro
meses findo em 31 de
abril de
2021
2020
23.856
5.303
21.044
4.955
(26)
1.651
663
2.244

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
42.983
40.126
13.155
18.811

2019
5.713
5.017
414
641

2018
1.147
1.076
(1.063)
(939)
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Vantagens Competitivas
Plataforma infotech potencializada pelo “efeito de rede” das features sociais
Acreditamos que nossa comunidade está no centro do nosso modelo de negócios, e é sustentada
por três principais pilares estratégicos: (i) educação, (ii) inteligência de mercado e (iii) data analytics.
Desta forma, o TC oferece produtos e emprega esforços no desenvolvimento constante de
novidades, reforçando a comunidade e seus pilares estratégicos. Acreditamos que investidores bem
informados, criarão um mercado de capitais mais eficiente no Brasil, permitindo que empresas
abordem melhor as questões societárias e de governança, impulsionando o crescimento econômico.

Fonte: Companhia | Notas: (1) Considera números pro-forma incluindo aquisição da Sencon em abril de 2021; (2) Ticket médio
de R$ 283,00 excluindo usuários Sencon.

A comunidade do TC conta com diversos produtos que aumentam o engajamento dos usuários da
plataforma:
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Acreditamos que o “efeito de rede” (ou seja, à medida que mais pessoas usam nossa plataforma,
maior é o valor percebido de nossos serviços) é o principal motor de crescimento de nossa plataforma
e o core de nossas operações. Acreditamos que isso nos permite expandir materialmente nossa base
de usuários em um ritmo acelerado com custos baixos. O “efeito rede” é nosso foco nas principais
tomadas de decisão, principalmente no que tange o desenvolvimento de novos produtos e estratégia
de marketing.
Acreditamos que tal efeito nos permite dimensionar rapidamente nossas operações e nos permitirá
manter uma posição de liderança no segmento.
Nosso modelo de negócios é projetado para reforçar o “efeito de rede” à medida que os usuários
interagem, tanto na plataforma do TC, quanto em outras redes sociais não-exclusivas de
investimentos via referências ao TC. Vários recursos sociais de nossa plataforma, como feeds de
interação, Trade Ideas, Lives, e eventos como palestras, foram projetados para reforçar o “efeito de
rede” embutido no TC.
Nos beneficiamos de um ciclo virtuoso criado pelo “efeito de rede” embutido em nossa plataforma.
Quanto maior o número de usuários participando das discussões, maior o volume de conteúdo
disponível na plataforma, aumentando o valor percebido em nossos serviços. Além disso, o maior
volume de usuários participantes estimula a entrada de novos usuários, via principalmente marketing
boca-a-boca via referências feitas em outras plataformas não exclusivamente dedicadas ao tópico
de investimentos, nas quais possuímos grande capilaridade, como o Instagram (455 mil de
seguidores1), Facebook (54 mil seguidores 1), YouTube (40 mil inscritos1) e Twitter (90 mil
seguidores1).
Nota: (1): dados de 6 de abril de 2021

Portfolio de Produtos projetado para promover o envolvimento e conversão do usuário.
O TC se beneficia de um portfólio de produtos criado com objetivo de estimular, aumentar e manter
o envolvimento do usuário. O cliente tem acesso aos produtos educacionais e ao TC Mover como
primeira experiência na plataforma.
Posteriormente, os clientes possuem a oportunidade de testar produtos premium de forma gratuita
por um período de testes. Após este período de destes, mais de 40% dos clientes do plano free
migram para o plano premium e passam a ser assinantes do TC Master.
Dentro do TC Master, os clientes passam a ter um nível assíduo de envolvimento e migram para
outros planos exclusivos como o TC Premium. A migração de clientes TC Master para TC Premium
representa um Upsell de 70%. Com base nestes resultados, a Companhia mantém os objetivos de
inovar com planos mais exclusivos como o TC Private, produto mais exclusivo atualmente.
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Unit Economics altamente atrativo
Acreditamos que possuímos uma dinâmica de retorno atraente, juntamente com uma expansão
sólida de nossa base de usuários. Conforme escalamos nossa plataforma, e o efeito de rede
aumenta, nossos custos de aquisição de clientes tendem a cair com o tempo. Adicionalmente, nossa
necessidade de investimento em aquisição de clientes é baixa principalmente por conta da nossa
estratégia de marketing de influência, suportada por membros da equipe TC e fundadores que
apresentam elevada capilaridade nas redes sociais, com alcance de aproximadamente de 2 milhões
de seguidores.
Nossos serviços possuem uma alta capacidade de monetização e retenção de usuários, como
mostrado nos gráficos abaixo:
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Modelo de negócios asset light, altamente escalável, com previsibilidade de receita, e
possibilitando crescimento de margens juntamente com o crescimento de receitas
Nosso modelo possui foco no fornecimento de serviços e soluções digitais por meio da plataforma
TC, e a receita gerada se dá pela subscrição a plano de serviços. Desta forma, não possuímos ativos
imobilizados relevantes, caracterizando-o como asset light.
Acreditamos ainda que o efeito de rede nos permite atrair novos usuários, e futuramente convertêlos em assinantes de planos do TC, sem a necessidade de realização de mais dispêndios em
despesas de vendas e marketing.
Os investimentos realizados no desenvolvimento de produtos e demais soluções digitais representa
uma pequena parte do potencial de geração de receita da plataforma. Desta forma pode-se observar
uma elevada capacidade de diluição de tais gastos. Em 2018, apresentamos margem bruta de 15%
e EBITDA negativo, enquanto no ano de 2020 já passamos a apresentar uma margem bruta de 84%
e margem EBITDA de 47%.
Nossa base de assinantes é composta majoritariamente por planos anuais (aproximadamente 95%
em março de 2021), o que permite maior previsibilidade das nossas receitas.
Mídia Digital para atrair e reter usuários
Acreditamos que a utilização de marketing digital é uma das ferramentas mais assertivas para atrair
e reter usuários. Atualmente o TC possui 4 canais principais sendo eles o Instagram, Twitter, Youtube
e Facebook. Todas essas plataformas, aliadas com as iterações dentro do TC, possibilitam um maior
engajamento dos usuários, discussões interativas, engajamento com a marca e geração de
inteligência.
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Nota: Números de 30 de junho de 2021.

Experiência do usuário como prioridade estratégica
Possuímos uma abordagem focada no cliente (cliente-centric), focada em oferecer a melhor
experiência aos nossos usuários. Desta forma, estamos constantemente desenvolvendo novos
produtos e serviços para melhor atendê-los. Recentemente trabalhamos em diversas iniciativas de
UX (User Experience) e UI (User Interface), como:
x

Novo processo de onboarding para todos os usuários;

x

Melhorias de UI no APP e ferramenta Web;

x

UX focada no TC Plus;

x

Todos os novos recursos criados com a co-criação do usuário; e

x

Refatoração de ferramentas Web e APP com foco em desempenho e escalabilidade.
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Adicionalmente, somos reconhecidos por nossos usuários, por oferecer um aplicativo de qualidade
superior, como também um serviço de atendimento aos usuários, diferenciados, vide os principais
benchmarks como (i) notas de App Store e Google Play; (ii) avaliação do site ReclameAQUI; e (iii)
índice de satisfação do cliente.

Fontes: Companhia, App Store (Apple); Google Play (Google); ReclameAQUI
Nota: (1) Medido via ZenDesk CSAT Score; (2) Considera todos feedbacks históricos

Tecnologia proprietária com infraestrutura escalável e pronta para suportar crescimento
acelerado
Somos uma companhia com elevada dedicação à tecnologia, e entendemos ser um de nossos
fatores de diferenciação para conseguirmos entregar uma plataforma infotech completa, de forma a
conquistar novos usuários e aprimorar a oferta aos atuais. Para tal, possuímos um time de tecnologia,
sob liderança de profissionais com experiência na área. O time atual conta com mais de 100
colaboradores, e está dividido em dez squads laser- focused, com plataforma testada para suportar
o volume oito vezes maior do que a base atual de usuários do TC.
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Time e cultura institucional
Nosso corpo executivo é composto por profissionais com ampla experiência nos setores financeiro e
de tecnologia. Somos um time multidisciplinar, orientados por cinco pilares principais: (i) integridade
e conformidade; (ii) transparência; (iii) justiça; (iv) gestão de conflitos de interesse; e (v) prestação de
contas.

Nosso time conta com fortes lideranças em cada uma de suas frentes, sendo dividido em 10 áreas
principais:
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Atualmente, a equipe TC, composta por funcionários e fundadores, atua como contribuidores na
plataforma, gerando conteúdos, como Trade Ideas e cursos, e dessa forma agregando mais valor,
reforçando efeito de rede e o brand awareness (conhecimento da marca) do TC.
Estruturas de Governança e Compliance Robustas
Nosso management é apoiado por uma estrutura de governança, composta por comitês executivos
de assessoramento à administração, incluindo o Comitê de Ética e o Comitê de Auditoria. Além disso,
a administração do TC aprovou um amplo conjunto de políticas que regem suas operações, como
política de divulgação de informações, gestão de risco, negociação, indicação de membros da
administração, remuneração, transações de partes relacionadas, entre outros.
Nosso conselho de administração é composto por sete membros, sendo três deles membros
independentes. Além disso, temos uma equipe de gestão experiente que inclui profissionais
experientes nas áreas de tecnologia e serviços financeiros. Os principais executivos incluem Pedro
Albuquerque (nosso CEO e Fundador), Edison Ticle (Conselheiro Independente), Guillermo ParraBernal (Conselheiro), Omar Ajame (Conselheiro), Luiz Felipe Pontes Girão (Diretor e Conselheiro),
Gustavo Dornellas Tabbal Chamati (Conselheiro Independente) e Pedro Conrade (Conselheiro
Independente).

Estratégia
Acreditamos que a efetivação da nossa estratégia nos proporcionará melhorias no desenvolvimento
das nossas atividades, de forma a maximizar o nosso resultado. A inovação e a tecnologia devem
continuar a suportar a posição única do TC no mercado.
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Nossa estratégia contempla os temas descritos a seguir:
Aumentar a penetração e continuar crescendo nossa base de usuários
O mercado brasileiro de investidores pessoas físicas ainda apresenta oportunidade relevante de
crescimento, principalmente por conta do movimento recente de financial deepening, crescimento do
número de investidores pessoas físicas (de acordo com a B3) e a baixa exposição a investimentos
de renda variável, de acordo com a ANBIMA. Neste cenário, entendemos que temos oportunidade
de aumentar a penetração do TC, tornando-se o aplicativo número um dos investidores pessoas
físicas.
Maximizar a conversão de nossa base de contas não pagantes
Pretendemos explorar mais intensamente as oportunidades de conversão sobre nossa base atual de
mais de 270 mil usuários do plano gratuito. Para tal, pretendemos aumentar o engajamento dos
usuários do plano gratuito, e ao mesmo tempo, ampliar nosso portfólio de funcionalidades disponíveis
nos planos pagos, aumentando o incentivo para assinatura dos planos.
Expansão da oferta complementar com novas features
A inclusão de novas funcionalidades intensifica e estimula o cross-sell, para tanto, temos um pipeline
robusto para expansão do conteúdo educacional e de funcionalidades, como: (i) lançamento do TC
Educa, plano para clientes institucionais aumentarem a produtividade de seus colaboradores por
meio de educação financeira, (ii) TC Academy, trilhas de conhecimento personalizadas para o perfil
(conservador, moderado ou agressivo), especialidade (fundamentalista, técnico, fluxo ou quanti) e
nível de conhecimento de mercado financeiro (iniciante, intermediário ou avançado) do investidor,
identificados a partir de um teste de suitability, (iii) TC Experience ,experiência educacional que
proporciona ao aluno imersão dentro do TC,que se inicia com uma experiência digital e finaliza no
presencial, com metodologias ativas de ensino, ministradas por sócios do TC, contribuidores,
analistas de mercado, gestores, professores e pesquisadores do mercado financeiro.

Aumentar a retenção de usuários e engajamento para alavancar o efeito de rede da plataforma
social do TC
Pretendemos continuar a conduzir nossa estratégia de geração de conteúdo visando aumento de
engajamento e do tempo gasto pelos usuários na plataforma. Dessa forma, vislumbramos alavancar
o efeito de rede e referências (referals) para expansão da base de usuários de maneira orgânica e
mantendo baixa a necessidade de investimentos em marketing ou aquisição de usuários. Como
exemplo de funcionalidades já lançadas, e que reforçam o engajamento de usuários, podemos
destacar a funcionalidade Trade Ideas e o lançamento recente TC Rádio.
Avaliar potenciais aquisições que possam complementar nossa estratégia
Uma das nossas principais alavancas de crescimento é a expansão por meio de aquisições e
parcerias estratégicas. Buscamos, de forma seletiva, oportunidades no nosso setor de atuação que
representem potencial de adicionar novas funcionalidades para melhorar a experiência dos nossos
usuários, apresentem oportunidade de expansão e upsell de usuários básicos e melhoras na
tecnologia do nosso ecossistema.
Adicionalmente, possuímos track record de sucesso na aquisição e integração das aquisições,
comprovado por três casos de sucesso desde nossa criação:
x

Invesplorer: Site com quase toda a base de dados da Economatica mapeada de forma mais
intuitiva, que originou a ferramenta TC Matrix;

x

Trade Zoom: Site que fornecia monitoramento de portfólio para o usuário, adicionando uma
nova funcionalidade para o TC, bastante complementar à nossa proposta de valor; e
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x

Sencon: Maior plataforma do Brasil que dá suporte à apuração de impostos sobre ganhos de
investimentos financeiros. Além de adicionar melhorias em nossa plataforma, trouxe novos
usuários para o nosso ecossistema.

Lançamento da plataforma dedicada ao segmento B2B
O segmento B2B do mercado de plataformas infotech de investimentos é um mercado altamente
relevante em termos de tamanho e potencial a ser desenvolvido, pois hoje observamos uma lacuna
de oferta de produtos, e que o TC poderia suprir.
Pontos fracos e obstáculos
Os pontos fracos da Companhia, bem como obstáculos e ameaças às vantagens competitivas acima
mencionadas estão descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.
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$,QGLFDUFDVRRHPLVVRUVHMDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
,WHPQmRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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7.2. - Informações sobre os segmentos operacionais

a. produtos e serviços comercializados
As atividades da Companhia são exercidas por meio de um único segmento operacional, que
consiste na prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial, com
foco na área financeira e empresarial.
Para mais informações sobre os produtos e serviços comercializados pela Companhia, ver item 7.1
deste Formulário de Referência.

b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da
Companhia

Conforme informado no item anterior, o único segmento operacional da Companhia consiste em
treinamentos para desenvolvimento profissional e gerencial, com foco na área financeira e
empresarial, por meio da plataforma do TC, de modo que toda a receita líquida da Companhia
decorre de um único segmento.
(em milhares de
Reais)
Receita líquida

Período de quatro meses
encerrado em 30 de abril de
2021
2020
21.044
4.955

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
40.126

2019
5.017

2018
1.076

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da
Companhia

Conforme informado no item anterior, o único segmento operacional da Companhia consiste em
treinamentos para desenvolvimento profissional e gerencial, com foco na área financeira e
empresarial, por meio da plataforma do TC, de modo que o lucro líquido da Companhia decorre de
um único segmento.
(em milhares de
Reais)
Lucro (Prejuízo)
líquido

Período de quatro meses
encerrado em 30 de abril de
2021
2020
(26)
1.651

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
13.155

2019
414

2018
(1.063)
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(PUHODomRDRVSURGXWRVHVHUYLoRVTXHFRUUHVSRQGDPDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
GLYXOJDGRVQRLWHPGHVFUHYHU

D
FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR


$&RPSDQKLDHVWUXWXUDVHXSURFHVVRSURGXWLYRFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVHREWHU
DVDWLVIDomRGHVHXVFOLHQWHV3DUDWDQWRVHSUHRFXSDFRPDH[SHULrQFLDRIHUHFLGDDRVFOLHQWHV
DJLOLGDGHHYHORFLGDGHGRVSURFHVVRVGHGHVHQYROYLPHQWRYHQGDVHDWHQGLPHQWR

$ &RPSDQKLD FULD VROXo}HV GH WHFQRORJLD SDUD LQYHVWLGRUHV H EXVFD DWHQGHU D GHPDQGD GHVWH
PHUFDGRFRPLQYHVWLPHQWRVHPLQRYDomRSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRSDUDRIHUHFHUVROXo}HVTXH
VHMDPPRGHUQDVIXQFLRQDLVLQRYDGRUDVHTXHWUDJDPDPHOKRUH[SHULrQFLDSDUDRVXVXiULRV

Produtos

&RPDDOWDFDSWDomRGHFOLHQWHVDHPSUHVDHPHUJLXQRGHVDILRGHHVFDODUVHXVSURGXWRVHSRUWDQWR
WRUQRXVH QHFHVViULR FRQWDU FRP SURILVVLRQDLV TXH WURX[HVVHP PHWRGRORJLD H ERDV SUiWLFDV GH
PHUFDGRFRQVWUXLQGRDHVWUXWXUDUHVSRQViYHOHPDX[LOLDUR7&HPVHXFUHVFLPHQWRH[SRQHQFLDO
FRPXPDHVWUDWpJLDVXVWHQWiYHOHGHORQJRSUD]R&RPLVVRFULDPRVDiUHDGH³3URGXWRV´


&RPProduct Managers HProduct Designers TXDOLILFDGRVRWLPHGH3URGXWRVHPFRQMXQWRFRPR
WLPHGH7HFQRORJLDOLGHUDWRGRRSURFHVVRGHFULDomRHHVFDODGRVSODQRV

$iUHDJHUHQFLDSURGXWRVHVHUYLoRVGHVGHVXDLGHDOL]DomRGHVHQYROYLPHQWRHVXSRUWHXWLOL]DQGR
PHWRGRORJLDVGHDesign Thinking HUser Experience SDUDFRQVWUXLUSURGXWRVTXHEXVTXHPUHVROYHU
GRUHVHQHFHVVLGDGHVUHDLVGHQRVVRVFOLHQWHVDOLDGRVD7HFQRORJLDSDUDFRQVWUXLUSURGXWRVTXH
SRVVXDPHVFDODELOLGDGHHIOH[LELOLGDGH

&RPLVVRRWLPHHPFRQMXQWRFRPRXWUDViUHDVGR7&pFDSD]GHJHUDULQRYDo}HVSDUDLQYHVWLGRUHV
FRPRD7&5iGLRDOpPGHSURGXWRVDOWDPHQWHHVFDOiYHLVFRPRQRVVRVFXUVRVHDVVLQDWXUDV


1RVVRV SURGXWRV GLJLWDLV VmR RUJDQL]DGRV HP DOJXPDV YHUWLFDLV FRP SDSHO UHOHYDQWH SDUD D
HVWUDWpJLDGR7&

&RPXQLGDGH 1RVVR GLIHUHQFLDO *HUDQGR DOWR QtYHO GH HQJDMDPHQWR HP QRVVDV SODWDIRUPDV H
FRQVXPR GH VHUYLoRV QRVVRV XVXiULRV LQWHUDJHP HQWUH VL FULDQGR XP DOWR QtYHO GH WURFD GH
LQIRUPDo}HV$OpPGLVVRWHPRVIHUUDPHQWDVTXHIDFLOLWDPHVWDWURFDGHLQIRUPDo}HVHFRQKHFLPHQWR
FRPR

• 7UDGH,GHDV3DUDILQVHGXFDFLRQDLVRXGHHVWUDWpJLDGHLQYHVWLPHQWRQRVVDFRPXQLGDGH
GLYLGHVXDVH[SHULrQFLDVHLQWHUDJHFRPWRGRVRVXVXiULRVGDSODWDIRUPD

• &DQDLV&RPRXPDPtGLDVRFLDOSHUPLWHDLQWHUDomRSRUPHQVDJHQVHQWUHRVXVXiULRVGD
QRVVDSODWDIRUPDSRGHQGRGLYLGLULQIRUPDo}HVSRUDVVXQWRVHVSHFtILFRVGHLQYHVWLPHQWRV
JDUDQWLQGRXPPHOKRUSURYHLWRGDVLQIRUPDo}HV

• &KDW8PHVSDoRSDUDLQWHUDo}HVSULYDGDVHQWUHXVXiULRVSDUDWURFDGHLQIRUPDo}HVHLGHLDV
GHLQYHVWLPHQWRV

(GXFDFLRQDO 1RVVD YHUWLFDO FRP D PLVVmR GH GHPRFUDWL]DU D HGXFDomR ILQDQFHLUD QR %UDVLO SRU
PHLR GH FXUVRV H FRQWH~GRV TXH EXVFDP GHVHQYROYHU DV SHVVRDV WRUQDQGRDV LQYHVWLGRUDV H
GHWHQWRUDVGHFRQKHFLPHQWRSDUDJHULUVHXVSUySULRVUHFXUVRV1HVVHSLODUWHPRV

FHQWHQDVGHDUWLJRVJUDWXLWRV
JLELV FRPLFERRNV HOLYURV HERRNV 
FXUVRVHWULOKDVGHFRQKHFLPHQWRSHUVRQDOL]DGDVGRHQVLQRILQDQFHLUREiVLFRDRDYDQoDGR
 WRUQHLRV H FDPSHRQDWRV GH LQYHVWLPHQWRV FRP VLPXODo}HV GH RSHUDo}HV FRWLGLDQDV QR
PHUFDGRGHFDSLWDLV
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0DUNHWSODFH)RFDGRVHPLQRYDUFDGDYH]PDLVWRGDDH[SHULrQFLDGHFRPSUDGHVGHRLQWHUHVVH
HPFRPSUDUDWpRSyVYHQGDGDVQRVVDVDVVLQDWXUDVVHQGRQRVVDYLWULQHGHDVVLQDWXUDVHRXWURV
SURGXWRV$TXLJHUHQFLDPRVQRVVDVDVVLQDWXUDV

• 0RYHU3UR
• 0DVWHU
• 0DVWHU3UR
• 7&3UHPLXP
• 7&3ULYDWHH
• (QWUHRXWURVSURGXWRVHODQoDPHQWRVGR7&
/RMDRQGHRVXVXiULRVHIHWLYDPHQWHDFDEDPFRQKHFHQGRQDYLWULQHGRVSURGXWRVFRPPDLVGHWDOKHV
VREUHDDVVLQDWXUDHID]HPWRGRRSURFHVVRGHFRPSUD%XVFDPRVLQRYDUHROKDUDH[SHULrQFLDGR
XVXiULRSDUDTXHHOHWHQKDXPDH[SHULrQFLDGHFRPSUDIiFLOHLQHVTXHFtYHO

7UDQVDFLRQDO2QGHIRFDPRVHPEXVFDULQRYDo}HVQRSURFHVVRGHFRPSUDHPVLIRPHQWDQGRXPD
DEHUWXUDGHSRVVLELOLGDGHVSDUDDVRSo}HVWUDQVDFLRQDLVQDVRSHUDo}HVGHFREUDQoD H[3L[%ROHWR
EDQFiULRHWF 

%DFN2IILFH 7RGRV RV QRVVRV SURGXWRV &50 TXH VHUYHP SDUD RWLPL]DUPRV DV RSHUDo}HV GR
&RPHUFLDOH0DUNHWLQJQDVFDPSDQKDVRXYHQGDVGDVQRVVDVDVVLQDWXUDV


$VVLQDWXUDV )RFDPRV DTXL WRGR R PDSHDPHQWR GD JHVWmR GH DVVLQDWXUDV H HQWHQGLPHQWR GR
FRPSRUWDPHQWRGHH[SHULrQFLDGRXVXiULRVHJPHQWDGRSRUFDGDDVVLQDWXUDDGTXLULGD

1RWtFLDV $TXL WHPRV WRGRV RV SURGXWRV GLJLWDLV TXH EXVFDP GLDULDPHQWH PXQLFLDU RV QRVVRV
XVXiULRVFRPLQIRUPDo}HVGHDOWtVVLPDTXDOLGDGHKRUDVSRUGLDGLDVSRUVHPDQD&RPLVVR
WHPRV

• 0RYHU2QRVVRSURGXWR[TXHFRPSLODXPSDQRUDPDGHLQIRUPDo}HVHPWHPSRUHDO
VREUH R DFRPSDQKDPHQWR GDV FRPSDQKLDV OLVWDGDV QD EROVD EUDVLOHLUD PDFURHFRQRPLD
QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO  PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDLV H SROtWLFD 3RU WUiV GHVVH SURGXWR D
HVWUXWXUDGR0RYHU WLPHOLGHUDGRSHOR*XLOOHUPR3DUUD%HUQDO SRVVXLXPWLPHGHHGLWRUHV
FRP XP YDVWR FRQKHFLPHQWR QR PHUFDGR ILQDQFHLUR JHUDQGRFRQWH~GR UHOHYDQWH SDUD RV
QRVVRVXVXiULRV$OpPGLVVRSRVVXtPRVXPDJUHJDGRUGHQRWtFLDVTXHEXVFDWUD]HUHPXP
~QLFROXJDUDVSULQFLSDLVQRWtFLDVGRVSRUWDLVUHOHYDQWHVGRPHUFDGRILQDQFHLUR

• 7&5iGLR$QRVVDLQRYDomRDRPHUFDGRILQDQFHLURHPXPSURGXWRGLJLWDODXGLRYLVXDO
TXHEXVFDJHUDUFRQWH~GRPXOWLPtGLDSDUDRVQRVVRVXVXiULRVGHPDQHLUDTXHHOHVSRVVDP
ILFDUWRWDOPHQWHVLQWRQL]DGRVVREUHRTXHDFRQWHFHQRPHUFDGRILQDQFHLURDFRPSDQKDQGR
RVSURJUDPDVTXHWHPRVDRORQJRGRGLDDQWHVGXUDQWHHGHSRLVGRSUHJmR

+XEV1HVWDYHUWLFDODJUXSDPRVSDUFHULDVHVWUDWpJLFDVHQWUHHPSUHVDVHR7&SDUDRIHUHFHUXPD
PDLRUJDPDGHVHUYLoRVHSURGXWRVDRVXVXiULRVFRPFRQWH~GRVFRPSOHPHQWDUHVDRVMiRIHUHFLGRV
SHODSODWDIRUPD

• 7&+8% /DDWXVSDFRWHGHHQVLQRVREUHRPHUFDGRGHGyODUIXWXURRQOLQHFRPXP
GRVPDLRUHVH[SHUWVQRDVVXQWR-HIIHUVRQ/DDWXV
•

7& +8% &ULSWR HVSDoR GHQWUR GR 7& GHVWLQDGR H[FOXVLYDPHQWH SDUD FRQWH~GRV
UHODFLRQDGRVDFULSWRDWLYRV,QFOXLFXUVRRQOLQHFRP3DXOR%RJKRVLDQUHODWyULRVHDQiOLVHV
VHPDQDLVSRGFDVWVHPXLWRPDLV

•

7& +8% %H 7UDGHU SDFRWH GH HQVLQR VREUH LQYHVWLPHQWRV GH FXUWR H PpGLR SUD]R
DSOLFDGRVjtQGLFHVPLQLtQGLFHVGyODUDo}HV FRPIRFRHPGD\WUDGH HRSo}HV
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)HUUDPHQWDV1HVWDYHUWLFDODJUXSDPRVWRGRVRVSURGXWRVTXHVHUYHPFRPRVXSRUWHSDUDRGLDD
GLDGRLQYHVWLGRUVHMDDQWHVGXUDQWHHDSyVRSUHJmR

• &RWDo}HV3RVVXLGLYHUVDVIRQWHVGHGDGRVH[WHUQDVSDUDWUD]HURVGDGRVHPWHPSRUHDO
GHPHUFDGRHDSUHVHQWiODVGHIRUPDVLPSOHVHLQWXLWLYDDRVQRVVRVXVXiULRV

• 0DWUL[1RVVDIHUUDPHQWDGHDQiOLVHIXQGDPHQWDOLVWDFRPXP³cockpit´TXHSHUPLWHUHDOL]DU
DQiOLVHV SDUD valuation H IXQGDPHQWRV 2 0DWUL[ DLQGD WHUi GLYHUVDV HYROXo}HV FRP
DOJRULWPRV SUHGLWLYRV WRWDOPHQWH H[FOXVLYD H GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GR 7& VHQGR
UHDOL]DGDMXQWRDR7&/DEV


•

&DUWHLUD 2 SURGXWR SDUD TXH RV LQYHVWLGRUHV SRVVDP ID]HU D JHVWmR GR VHX SRUWIyOLR GH
DWLYRVHDFRPSDQKDURGHVHPSHQKRGHDFRUGRFRPLQGLFDGRUHVHJUiILFRVGHSHUIRUPDQFH
GHQWURGDFDUWHLUD

•

,PSRVWRGH5HQGD1RVVRSURGXWRRIHUHFLGRDFOLHQWHV3UHPLXPH3ULYDWHRQGHIRUQHFHPRV
WRGD D DXWRPDomR GR FiOFXOR GH LPSRVWR GH UHQGD FRP EDVH QDV QRWDV GH FRUUHWDJHQV
IDFLOLWDQGRRSURFHVVREXURFUiWLFRGHVGHHVVHFiOFXORDWpDHPLVVmRGD'$5)DVHUSDJD





$iUHDGH3URGXWRVIXQFLRQDQRFramework AgileFRPWLPHVPXOWLGLVFLSOLQDUHVTXHVmRUHVSRQViYHLV
SHORVXFHVVRGHFDGDXPGRVSURGXWRVGR7&

&DGD 7ULER H VXDV UHVSHFWLYDV squads VmR UHVSRQViYHLV SRU XPD YHUWLFDO GHQWUR GD QRVVD
SODWDIRUPD

'HVWD IRUPD RV WLPHV WrP FRPR DWULEXLomR DOLQKDU RV GLYHUVRV stakeholders HQWHQGHU DV
RSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGRSODQHMDUHSULRUL]DUQRVVRVSURMHWRVSURGXWRVVHUYLoRVHfeatures SDUD
RPHUFDGR


Tecnologia
'HVGHRVSULPyUGLRVDiUHDGHWHFQRORJLDGR7&WHPFRQFHQWUDGRVHXVHVIRUoRVHPSURPRYHUH
SURYHU DV PHOKRUHV FRQGLo}HV GH IXQFLRQDPHQWR H HILFLrQFLD QRV VHUYLoRV SURGX]LGRV SDUD VHXV
FOLHQWHVILQDLVHSDUDDViUHDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD6HMDPHVWHVYLDSURGXomRSUySULDRX
DTXLVLomRHLQWHJUDomRFRPSDUFHLURV

1R7&HQWHQGHPRVTXHRVXFHVVRFRPSHWLWLYRHDHVFDODELOLGDGHGRVVHXVVHUYLoRVHVWmRVHPSUH
OLJDGRVDXPVXSRUWHWHFQROyJLFRLQRYDGRUHGHDSULPRUDPHQWRFRQWtQXR3RUHVVHPRWLYRGHVGHR
LQtFLRGDVVXDVRSHUDo}HVR7&LQYHVWHIRUWHPHQWHQDDTXLVLomRHSUHVHUYDomRGHVHXVWDOHQWRVH
SURILVVLRQDLVHQDFRPSRVLomRGHXPORFDODIiYHOHSURStFLRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRSURILVVLRQDOH
FXOWXUDO

(VWDPRV LPHUVRV HP XP DPELHQWH GLQkPLFR H YROiWLO H VDEHPRV TXH YHORFLGDGH H SUHFLVmR VmR
IDWRUHVIXQGDPHQWDLVHFUtWLFRVQDKRUDGDWRPDGDGHGHFLVmRGRVQRVVRVXVXiULRV
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3RUHVVHPRWLYRHVWDPRVQDFRQVWDQWHSURFXUDSRUDSULPRUDUHRWLPL]DUFDGDXPDGDVHQJUHQDJHQV
GDSODWDIRUPDSDUDWUD]HUDPHOKRUH[SHULrQFLDYHORFLGDGHHHILFLrQFLDQRVVHUYLoRVTXHHQWUHJDPRV
QDSODWDIRUPD

)RFDPRV FRQVLVWHQWHPHQWH HP LQWHJUDU H GHVHQYROYHU DV PHOKRUHV VROXo}HV SDUD DWHQGHU RV
S~EOLFRVPDLVH[LJHQWHVHWUD]HUFRPSHWLWLYLGDGHDRQRVVRHFRVVLVWHPD

8WLOL]DPRVWHFQRORJLDVHILFLHQWHVHPQRVVRIDYRUGHVHQYROYHQGRVROXo}HVLQWHOLJHQWHVHLQRYDGRUDV
$SOLFDPRVDVPHOKRUHVVROXo}HVHPiUHDVGHDXWRPDomRHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOSDUDUHGX]LURHIHLWR
HUURKXPDQRHLVVRQRVS}HQDYDQJXDUGDGHSODWDIRUPDVWUDGLFLRQDLV


27&VHFRQVLGHUDXPDHPSUHVDGHWHFQRORJLDHFRPRWDORGHSDUWDPHQWRpXPDGDViUHDVPDLV
YDVWDVGDFRPSDQKLDHRQGHVHFRQFHQWUDRPDLRUQ~PHURGHFRODERUDGRUHV

2GHSDUWDPHQWRGH7HFQRORJLDHVWiGLYLGLGRHPYiULDViUHDVRSHUDFLRQDLV


E

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

'HVFUHYHPRV DEDL[R DV SULQFLSDLV HVWUXWXUDV UHODFLRQDGDV DR PDUNHWLQJ H j YHQGD GRV SURGXWRV
GHVHQYROYLGRVSHOD&RPSDQKLD

Marketing
$ HVWUXWXUD GH PDUNHWLQJ EDVHLDVH HP TXDWUR SLODUHV TXH DWXDP GH IRUPD FRODERUDWLYD H
FRPSOHPHQWDUFRQWHPSODQGRGLIHUHQWHVGLVFLSOLQDVHFRQKHFLPHQWRVWpFQLFRVSDUDXPDRSHUDomR
DLQGD PDLV VDXGiYHO FpOHUH H SHUIRUPiWLFD 6mR HOHV L  PDUFD LL  SHUIRUPDQFH LLL  product
marketing H LY FpOXODFULDWLYD

8P WLPH RULHQWDGR DR life cycle GH DTXLVLomR HUHWHQomR GH XVXiULRV HFRQVWUXomR GD PDUFD 7&
DWUDYpVGHXPDDERUGDJHPKROtVWLFDGHWRGDVDVLQLFLDWLYDVGHFRPXQLFDomR$iUHDHVWiRUJDQL]DGD
QDVVHJXLQWHVGLVFLSOLQDVHHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
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2HVFRSRGHWUDEDOKRGDiUHDSHUPHLDSRUWRGRRIXQLOGHPDUNHWLQJFRPLQLFLDWLYDVSDXWDGDVHP
FRQVROLGDomRGDPDUFDHFRQVWUXomRGHUHSXWDomRJHUDomRGHawareness QRWRULHGDGH DTXLVLomR
DWLYDomRHUHWHQomRWHQGRFRPRIRFRDRORQJRGDVDWLYDo}HVDPRQHWL]DomR


$QRYDHUDGD,QIRUPDomRPRGLILFRXWDQWRDVUHODo}HVVRFLDLVFRPRDIRUPDGHFRQVXPR6HXPD
GDV FDUDFWHUtVWLFDV GHVVH SHUtRGR p D SRVVLELOLGDGH GH DUPD]HQDPHQWR GH JUDQGHV YROXPHV GH
LQIRUPDomRDDGRomRGHXPDFXOWXUDRULHQWDGDSRUGDGRV data driven pRVHXUHVXOWDGR$TXLSUHYr
D PXGDQoD GH SDWDPDU GR PDUNHWLQJ $ FRODERUDomR H R SURWDJRQLVPR QD FRQVWUXomR GH SODQRV
HVWUDWpJLFRVHDMXVWHVWiWLFRVRULHQWDGRVHPGDGRVHVWDWtVWLFDVDQiOLVHVGHWHQGrQFLDV

2 SDUDGLJPD GDV iUHDV GH PDUNHWLQJ H FRPHUFLDO FXMRV SDSpLV Mi IRUDP RXWURUD GLVSHUVRV H
VHTXHQFLDLVDJRUDFRODERUDPHPXPQRYRFHQiULRGHDXWRPDomRHPFDGHLDGHYDORU

*HUDomRGHGHPDQGDSURGXomRYHQGDHQWUHJDVmRIXQo}HVGHQHJyFLRTXHVHGHVGREUDPHP
SURFHVVRVGHILQLGRV(HVWHVVmRRVTXHJHUDPRUHDOYDORUDRFOLHQWHHSDUDDHPSUHVD(pFRP
HVWHLGHDOTXHPDUNHWLQJHFRPHUFLDOVHLQWHJUDPHPSUROGHHOHYDURQtYHOGHSHUFHSomRGRVHX
DOYR

&RP UHODo}HV HVWUHLWDV DV iUHDV DVVXPHP SDSpLV FRPSOHPHQWDUHV SDUD D SRWHQFLDOL]DomR H
FUHVFLPHQWRGRQHJyFLR7&

2PDUNHWLQJHVWDEHOHFHXPIRUWHHORGHFRQH[mRHQWUHDPDUFDHVHXPHUFDGRFRPSUHHQGHQGRVHX
S~EOLFR QHFHVVLGDGHV GRUHV H GHVHMRV DUHQD FRPSHWLWLYD WHQGrQFLDV H YRODWLOLGDGHV 1HVVH
FRQWH[WRDiUHDDWXDHPWRGRVRVIDWRUHVTXHFRQWULEXDPSDUDJHUDUGHPDQGDHDHQWUHJDGHYDORU
DRFOLHQWHSDVVDQGRSHODVDWULEXLo}HVGHFULDomRHHVWUDWpJLDVGHFRPXQLFDomRSHUWLQHQWHVjPDUFD
7&

$WXDQGRHPWRGDDMRUQDGDGHDTXLVLomRGHVGHRFRQKHFLPHQWRHHGXFDomRGROHDGTXDOLILFDomR
QXWULomRHlead scoringGHL[DQGRRDTXHFLGRHSUHSDUDGRSDUDDFRQFUHWL]DomRGRQHJyFLR3RUVXD
YH]DiUHDFRPHUFLDODWXDFRPRXPHORHQWUHDHPSUHVDHRFOLHQWHDSRLDQGRHLQIOXHQFLDQGRQD
GHFLVmRGHFRPSUDHGHUHWHQomR

$iUHDGHPDUNHWLQJpUHVSRQViYHOSHODGHILQLomRHJHVWmRGDHVWUDWpJLDGHPDUNHWLQJGR7&GHQWUR
GRSDtVYROWDGDSDUDRPHUFDGRFOLHQWHVSDUFHLURVIRUQHFHGRUHVHFRODERUDGRUHV7ULPHVWUDOPHQWH
VmRGHILQLGDVDVSULRULGDGHVFRPHUFLDLVHLQVWLWXFLRQDLVDVVLPFRPRDYHUEDWRWDOGHPDUNHWLQJSDUD
R SHUtRGR 2V LQYHVWLPHQWRV HP SXEOLFLGDGH H PtGLD VmR UHDOL]DGRV GH DFRUGR FRP DV SROtWLFDV
LQWHUQDVGR7&HQHFHVVLGDGHVGRQHJyFLR'DPHVPDIRUPDDFRPXQLFDomRFRUSRUDWLYDpSDXWDGD
HPGLUHFLRQDLVTXHHOHYHPDYR]GDPDUFDQRPHUFDGRVHWRULDOHJHUDOHOXFLGDQGRRQHJyFLRVHXV
SDVVRVHVROXo}HVHPDPELHQWHVGRmainstream Hmidstream GHLPSUHQVD
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Evolução da estrutura com foco em crescimento
3DUDLPSXOVmRGHSHUIRUPDQFHFRPRSDVVRVHYROXWLYRVGDiUHDSUHYrVHWDPEpPDLPSOHPHQWDomR
GH performance desks FRQWDQGR FRP WLPH PXOWLIXQFLRQDO UHVSRQViYHO SHOR DWLQJLPHQWR GH XP
REMHWLYR GH QHJyFLR HVSHFtILFR DWXDQGR FRP DXWRQRPLD GHQWUR GH SDUkPHWURV H PHWDV
SUpHVWDEHOHFLGDV$V³PHVDV´FRQWDPFRPXPPRGHORRSHUDWLYRUHJLGRSRUFDPDGDVGHHVWUDWpJLD
FRRUGHQDomRHRSHUDFLRQDOL]DomR



&RQFHLWR &RP OLGHUDQoD FRPSDUWLOKDGD HQWUH 3URGXWRV H 0DUNHWLQJ D PHVD FRQWD FRP XP WLPH
PXOWLIXQFLRQDO UHVSRQViYHO SHOR DWLQJLPHQWR GH XP REMHWLYR GH QHJyFLR HVSHFtILFR %XVFD SURYHU
PDLRU LQWHJUDomR H DJLOLGDGH DOpP GH JDUDQWLU PDLRU IRFR HP RWLPL]DomR GDGRV H LQVLJKWV H GDU
PDLRUDXWRQRPLDSDUDDGDSWDUHVWUDWpJLDVFRPIRFRHPWHVWHHDSUHQGL]DGR



&RQFHLWR$&RRUGHQDomRGD([HFXomRGHILQHRVSDUkPHWURVGHH[HFXomRJUDXGHDXWRQRPLDGD
PHVDDVVLPFRPRJHUHQFLDPHQWRGDVHQWUHJDV
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&RRUGHQDomR GD PHVD 6ROXomR GH FRQIOLWRV HQWUH DV PHVDV *DUDQWH DXWRQRPLD H TXH D PHVD
WHQKDLQVXPRVDGHTXDGRVSDUDRSHUDUDOpPGHH[HFXWDUDWLYLGDGHVGHPpGLRSUD]RSDUDDXPHQWR
GDHIHWLYLGDGHGDPHVD





&RQFHLWR$SDUWLUGDV(VWUDWpJLDVGH1HJyFLRVGDPHVDRVOtGHUHVHVWDEHOHFHPDVGLUHWUL]HVTXH
QRUWHLDPDVGHFLV}HVWiWLFDVGHH[HFXomR0DQWpPDH[HFXomRDOLQKDGDDRVREMHWLYRVGHQHJyFLRH
HVWUDWpJLFRVHHVWDEHOHFHRVGHVDILRVGHQHJyFLRVFRPSDUWLOKDGRV

7HQGrQFLDV FRPR DXWRPDomR GH SURFHVVRV PRGHODJHQV HVWDWtVWLFDV H XWLOL]DomR GH LQWHOLJrQFLD
DUWLILFLDOID]HPFDGDYH]PDLVSDUWHGRPDUNHWLQJ7HQGRFRPRREMHWLYRRHQULTXHFLPHQWRGDFRQH[mR
GD HPSUHVD FRP VHX S~EOLFR R HFRVVLVWHPD GR PDUNHWLQJ LQWHJUDGR GR 7& SHUPLWH Do}HV H
H[SHULrQFLDVPDLVHVWUDWpJLFDVUHOHYDQWHVHDLQGDDVVLPKXPDQL]DGDV$WHFQRORJLDFRPRDOLDGD
GDiUHDSRVVLELOLWDDPD[LPL]DomRGHUHVXOWDGRVWDLVFRPR L HQJDMDPHQWRQRGLJLWDO LL FRQTXLVWD
GHFOLHQWHV LLL JHVWmRGHSURFHVVRV LY JHUHQFLDPHQWRGHSHVVRDVH Y DXWRPDomRGRIXQLOGH
YHQGDV

Comercial
2REMHWLYRGDiUHDFRPHUFLDOGR7&pDOFDQoDURVQ~PHURVWUDoDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVPpWULFDVHVFROKLGDVFRPRSULQFLSDLVQRUWHDGRUHVGR
7&HPUHODomRDFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDEDVHHYLVLELOLGDGH

1DGDWDGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLDDHVWUXWXUD&RPHUFLDOGD&RPSDQKLDpGLYLGLGDGDVHJXLQWH
IRUPD

• 'LUHWRU &RPHUFLDO UHVSRQViYHO SHOD HVWUDWpJLD GD iUHD FRPHUFLDO JHVWmR GRV JHUHQWHV H
FRRUGHQDGRUHVGHVHQYROYLPHQWRHPDQXWHQomRGHJUDQGHVFRQWDV%%HLQWHUIDFHFRPRV
RXWURVGLUHWRUHVGDHPSUHVD

• Sales Op Specialist UHVSRQViYHO SHOD LQWHUIDFH FRP D iUHD GH GDGRV GH SHUIRUPDQFH
PDUNHWLQJ  HODERUDomR GH UHODWyULRV FRP GDGRV HVWUDWpJLFRV SDUD JHUDomR GH LQVLJKWV H
DX[LOLDURGLUHWRUJHUHQWHVHFRRUGHQDGRUHVQDWRPDGDGHGHFLVmR

• $QDOLVWD ILQDQFHLUDFRPHUFLDO UHVSRQViYHO SHORV UHODWyULRV ILQDQFHLURV HPLVVmR GH 1)
DSURYDomRGHGHVFRQWRVSRUSDUWHGRVDQDOLVWDVHDXGLWRULDGRVUHODWyULRVGHYHQGDVGRV
DQDOLVWDV

• $QDOLVWD&RPHUFLDO5HWHQomRUHVSRQViYHOSRUUHDOL]DURFRQWDWRMXQWRDRH[DVVLQDQWHGR
7& TXH FDQFHORX XP SODQR SDUD WHQWDWLYD GH UHYHUVmR DOpP GD JHUDomR GH LPSRUWDQWHV
LQVLJKWVHreports DUHVSHLWRGRVPRWLYRVGHFDQFHODPHQWRDVVLQDWXUD
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•

&RRUGHQDGRUPartnersUHVSRQViYHOSRUFRRUGHQDURSURMHWR7&Partners TXHEXVFDDILOLDGRV
SDUDYHQGDGRVSURGXWRVGDHPSUHVDHPWURFDGHFRPLVVLRQDPHQWR


•


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

&RRUGHQDGRUD&RPHUFLDO%%UHVSRQViYHOSHODFULDomRGDHVWUDWpJLD%%GDHPSUHVDMXQWR
DR GLUHWRU FRPHUFLDO DOpP GR GHVHQYROYLPHQWR H PDQXWHQomR GH SDUFHULDV FRP RXWUDV
HPSUHVDVSURVSHFomRGHQRYRV7&+XEV SHVVRDVRXHPSUHVDVTXHTXHLUDPXWLOL]DUR7&
FRPRSODWDIRUPDGHGLVWULEXLomRGHVHXVSURGXWRV HYHQGDGHSDWURFtQLRPtGLD
$QDOLVWD&RPHUFLDO%%UHVSRQViYHOSHODSURVSHFomRGHFOLHQWHV%%FRPIRFRHPJHUDomR
GHUHFHLWDHYHQGDGHSDWURFtQLR
&RRUGHQDGRU &RPHUFLDO 7&(GXFD UHVSRQViYHO SHOD LQWHUIDFH FRP DV RXWUDV iUHDV GD
HPSUHVD QR GHVHQYROYLPHQWR GR SURGXWR JHUDomR GH LQVLJKWV VREUH R SURGXWR H
SURVSHFomRPDQXWHQomRGHFOLHQWHVSDUDR7&HGXFD
$QDOLVWD &RPHUFLDO 7&(GXFD UHVSRQViYHO SHOD SURVSHFomR GH FOLHQWHV %% FRP IRFR
H[FOXVLYRQR7&(GXFD
*HUHQWH3ULYDWHUHVSRQViYHOSHODJHVWmRGRVH[HFXWLYRV3ULYDWHJHUDomRGHUHODWyULRVH
SHUFHSomR VREUH R SURGXWR SDUD RV GLUHWRUHV UHODFLRQDPHQWR FRP RV FOLHQWHV DWXDLV H
SURVSHFomRGHQRYRVFOLHQWHV
([HFXWLYRGHFRQWDV3ULYDWHUHVSRQViYHOSHORUHODFLRQDPHQWRHVXFHVVRGDVXDFDUWHLUDGH
FOLHQWHVSULYDWH
*HUHQWH&RPHUFLDOInside SalesUHVSRQViYHOSHODFULDomRGDHVWUDWpJLDGHinside sales GD
HPSUHVDMXQWRDRGLUHWRUFRPHUFLDODOpPGDJHVWmRGRVFRRUGHQDGRUHVFRPHUFLDLVGHinside
sales
&RRUGHQDGRU &RPHUFLDO Inside Sales UHVSRQViYHO SHOD JHVWmR GH XP WLPH GH DQDOLVWDV
FRPHUFLDLV GH inside sales GHVHQYROYLPHQWR GR pitch GRV DQDOLVWDV PHOKRUD GH .3,V
FRPHUFLDLVGRVDQDOLVWDVHJHUDomRGHUHODWyULRVHSHUFHSo}HVSDUDRJHUHQWHFRPHUFLDO
$QDOLVWD&RPHUFLDO5HFHSWLYRUHVSRQViYHOSHORDWHQGLPHQWRFRPHUFLDOSDVVLYRUHFHSWLYRGH
WRGRVleads TXHHQWUDPHPFRQWDWRYLD=HQGHVNHWHOHIRQHEXVFDQGRPDLRUHVLQIRUPDo}HV
$QDOLVWD&RPHUFLDO3ULYDWHUHVSRQViYHOSHODSURVSHFomRGHQRYRVFOLHQWHV3ULYDWHDOpPGD
JHUDomRGHUHODWyULRVHSHUFHSo}HVSDUDRJHUHQWHSULYDWHHGLUHWRUFRPHUFLDO
$QDOLVWD&RPHUFLDO3UHPLXPUHVSRQViYHOSHODSURVSHFomRGHQRYRVFOLHQWHV7&3UHPLXP
XWLOL]DQGRRVOHDGVJHUDGRVSHORPDUNHWLQJHWHQGRFRPRSULQFLSDOIHUUDPHQWDGHDSRLRR
&50+XEVSRW
)DUPHUUHVSRQViYHOSHORDWHQGLPHQWRGRFOLHQWHTXHHVWiQDHWDSDGRIXQLOFRPHUFLDO³trial
DWLYR´REMHWLYRGRIDUPHUpUHDOL]DURSULPHLURonboarding FRPRFOLHQWHFRPRREMHWLYRGH
PHOKRUDUDFRQYHUVmRGHtrial HPXVXiULRVSDJDQWHV
$QDOLVWD&RPHUFLDOInside salesUHVSRQViYHOSHODSURVSHFomRGHQRYRVFOLHQWHV7&0DVWHU
XWLOL]DQGRRVOHDGVJHUDGRVSHORPDUNHWLQJHWHQGRFRPRSULQFLSDOIHUUDPHQWDGHDSRLRR
&50+XEVSRW


$SyVDYHQGDD&RPSDQKLDSUHVWDVXSRUWHRSHUDFLRQDO G~YLGDV WpFQLFRWUDWDPHQWRGHSUREOHPDV
YROWDGRVDGHVHPSHQKRVHJXUDQoDHHYROXo}HVGRVSURGXWRVDWUDYpVGHIHUUDPHQWDVLQWHUQDVGH
DWHQGLPHQWRWHOHIRQHHHPDLOV
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Customer Experience
2V FOLHQWHV GD &RPSDQKLD GHPDQGDP UHVSRVWDV FRQFUHWDV D SUREOHPDV GLYHUVRV 2 ULWPR GH
DWLYLGDGH QR SURFHVVR GH LQYHVWLPHQWR GDV SHVVRDV ItVLFDV VH WRUQRX PDLV LQWHQVR 4XHP QmR
HQWHQGHHVDWLVID]HVVDVGHPDQGDVGHIRUPDUHFRUUHQWHHH[LWRVDWHQGHDGHVDSDUHFHUQDPHQWH
GRS~EOLFR


3RXFRDQWHVGDHFORVmRGDSDQGHPLDGRFRURQDYtUXVD&RPSDQKLDHQWHQGHXTXHSDUDQDYHJDU
FRP VHJXUDQoD XP PRPHQWR WmR LQFHUWR HUD SUHFLVR SURILVVLRQDOL]DU D iUHD GH DWHQGLPHQWR H
WUDQVIRUPiODHPXPDiUHDGHH[SHULrQFLDGRFRQVXPLGRU

1DGDWDGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLDDiUHDGHCustomer Experience ³&;´ pUHVSRQViYHOQR
JHUDOSRURULHQWDUHDX[LOLDUDMRUQDGDGRFOLHQWHQR7&2DWHQGLPHQWRDRFOLHQWHFRPIUHTXrQFLD
FRPHoD DQWHV GR FLFOR GH YHQGDV FRP R WLPH GH &; GLVSRQtYHO SDUD UHVSRQGHU D SHUJXQWDV
HVFODUHFHUTXDLVTXHUG~YLGDVHDFRQVHOKDURFOLHQWHVREUHDQHFHVVLGDGHHPUHODomRDRSURGXWRRX
VHUYLoR

$VVLPTXHXPQHJyFLRpIHFKDGRDHTXLSHGH&;pUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLUTXHRFOLHQWHWHQKD
XPDyWLPDH[SHULrQFLDVHMDRXYLGRHEHPDWHQGLGRHH[SHULPHQWHSRXFRRXQHQKXPDWULWRFRPD
HPSUHVD

$WHQGLPHQWRQR$SOLFDWLYR'HQWURGDVSODWDIRUPDVGR7&RFOLHQWHSRGHUiEXVFDUDWHQGLPHQWRH
VHUi FODVVLILFDGR SDUD GLIHUHQWHV ILODV GH DWHQGLPHQWR JDUDQWLQGR TXH R SURILVVLRQDO DGHTXDGR H
H[SHULHQWHHPFDGDGHPDQGDGRVFOLHQWHVSRVVDDWHQGrORGHQWURGDSODWDIRUPDGDIRUPDPDLV
UiSLGDHHIHWLYDSRVVtYHO

&HQWUDOGHDMXGD$HTXLSHGH&;GRFXPHQWDWRGDVDVQRYLGDGHVHWRGDVDVQXDQFHVGRVSURGXWRV
GRV PRGHORV GH FRQWUDWDomR H GH SDJDPHQWRV H GLVSRQLELOL]D DUWLJRV SDUD TXH R FOLHQWH SRVVD
UHDOL]DURDXWRDWHQGLPHQWRRXHVFODUHFHUVXDG~YLGDGHIRUPDLQGHSHQGHQWHVHPGHSHQGHUGHXP
FRQWDWRKXPDQR$FHQWUDOGHDMXGDGR7&WHPUHVSRVWDVFODUDVSDUDWRGDVDVSULQFLSDLVG~YLGDV
GRVPHPEURVGDFRPXQLGDGH7&VHMDPHVWHVFOLHQWHVSDJDQWHVRXQmR

1DGDWDGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLDDiUHDGHCustomer Experience GR7&pHVWUXWXUDGDHP
TXDWURGHSDUWDPHQWRV

• $WHQGLPHQWR 1 5HVSRQViYHO SHOR DWHQGLPHQWR UHDWLYR GRV XVXiULRV SRU PHLR GR
DFROKLPHQWRGHtickets GHFKDPDGRJDUDQWLQGRTXHRUHWRUQRDVVROXo}HVHH[SOLFDo}HV
SURSRVWDVHVWHMDPGHQWURGDVGLUHWUL]HVGHFRPXQLFDomR playbook GD&RPSDQKLDHVHMDP
FODUDVHILFLHQWHVHSURDWLYDV5HDOL]DPWDPEpPRGLDJQyVWLFRGHSRVVtYHLVEXJVUHSRUWDGRV
HRUHSDVVHFRPTXDOLGDGHDRWLPHGH,7DWUDYpVGHIHUUDPHQWDVGHJHVWmRiJLOJDUDQWLQGR
DVHYLGrQFLDVGRVSUREOHPDVHDFRPSDQKDQGRRVPHVPRVDWpDVROXomRGHILQLWLYD

• &XVWRPHU 6XFFHVV  5HWHQomR $WXD UHFHSWLYDPHQWH VREUHRVSHGLGRV GHFDQFHODPHQWR
GRVXVXiULRVHPTXDOTXHUPRPHQWRGHVXDMRUQDGDFRPRREMHWLYRGHEXVFDUDUHWHQomRH
FRQVHUYDomRGHVXDVDVVLQDWXUDVHFRQVHTXHQWHPHQWHRDWLQJLPHQWRGRVXFHVVRHVSHUDGR
SHOR FOLHQWH TXDQGR HP FRQWDWR FRP R SURGXWR 7DPEpP DSUHVHQWD SURSRVWDV H EXVFDP
DSURYDomR HP UHODomR D PHOKRULDV GDV IXQFLRQDOLGDGHV GD SODWDIRUPD TXH YLVHP
SULQFLSDOPHQWH RWLPL]DU R onboarding H DGHVmR UHGX]LU DV VROLFLWDo}HV GH FDQFHODPHQWR
HRXQmRUHQRYDo}HVHDXPHQWHPR136GRSURGXWR

&RQWH~GR&HQWUDOGH$MXGD5HDOL]DDPDQXWHQomRGD&HQWUDOGH$MXGDGR7&FULDQGRFRQWH~GR
SDUD RV XVXiULRV FRPR WUHLQDPHQWRV WXWRULDLV H GLFDV PHOKRUHV SUiWLFDV  VREUH D XWLOL]DomR GD
SODWDIRUPDSURGX]LQGRXPDHIHWLYDHSDGURQL]DGDEDVHGHFRQKHFLPHQWRFRQVXOWLYD

• 7DPEpPPDSHLDFRQWLQXDPHQWHWRGDVDVSHUJXQWDVIUHTXHQWHVGRVXVXiULRVHGHVHQYROYHP
FRQWH~GRVHPHWRGRORJLDVHPFLPDGHODVDILPGHUHGX]LUGHIRUPDRSRUWXQDDGHPDQGD
GH'~YLGDV*HUDLVDWUDYpVGRVFDQDLVGHDWHQGLPHQWRHVXSRUWH
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•

F

&RPPXQLW\ 0DQDJHPHQW  0RGHUDomR $WXD GLUHWDPHQWH QD JHVWmR GRV FDQDLV GD
SODWDIRUPD GR 7& UHVSRQGHQGR G~YLGDV PRGHUDQGR PHQVDJHQV IRUD GDV SROtWLFDV GH
FRQYLYrQFLDHLQWHUDJLQGRSRQWXDOPHQWHFRPRVXVXiULRVGHPDQHLUDS~EOLFDUHSUHVHQWDQGR
RILFLDOPHQWH D HPSUHVD 'HIHQGHP D YR] GD PDUFD GH PDQHLUD FRQVLVWHQWH HP WRGDV DV
FRPXQLFDo}HVHPTXHHODVHXVPHPEURVRXSURFHVVRVIRUHPFLWDGRVGHQWURGDSODWDIRUPD
DILPGHIRUWDOHFHUDFRQILDELOLGDGHHUHODFLRQDPHQWRHQWUHDHPSUHVDHVHXVXVXiULRV
FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomRHPHVSHFLDO0HUFDGRGH,QYHVWLPHQWRVQR

%UDVLO
+LVWRULFDPHQWH R PHUFDGR EUDVLOHLUR GH LQYHVWLPHQWRV IRL PDUFDGR SHOD EDL[D VRILVWLFDomR
HVSHFLDOPHQWH VH WUDWDQGR GRV LQYHVWLPHQWRV GH SHVVRD ItVLFD 8P GRV SULQFLSDLV PRWLYRV GHVVD
EDL[D VRILVWLFDomR p D DOWD FRQFHQWUDomR EDQFiULD QR SDtV H D GHSHQGrQFLD GRV EUDVLOHLURV HP
UHODomR D HVVHV EDQFRV SDUD UHDOL]DU VXDV DSOLFDo}HV 1R %UDVLO  GD SRSXODomR ID]HP VHXV
LQYHVWLPHQWRVSRUPHLRGHEDQFRVSDUFHODFRQVLGHUDYHOPHQWHVXSHULRUjGHSDtVHVGHVHQYROYLGRV
(PFRPSDUDomR(VWDGRV8QLGRVH5HLQR8QLGRFRPHUHVSHFWLYDPHQWHFRQVHJXHPWUD]HU
XPDOWRQtYHOGHLQGHSHQGrQFLDDRVLQYHVWLGRUHVXPDYH]TXHQmRH[LVWHXPPRQRSyOLREDQFiULRQR
VHJPHQWR


8WLOL]DomRGHEDQFRVSDUDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV












%UDVLO

(VSDQKD

,WiOLD

$OHPDQKD
%DQFRV

)UDQoD

5HLQR8QLGR





(8$

2XWURV

)RQWH&OXEHGR9DORU


8PD GDV FRQVHTXrQFLDV GD FRQFHQWUDomR EDQFiULD p D OLPLWDomR GDV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV
DFRQVHOKDGDVSRUHVVDVLQVWLWXLo}HVDRVVHXVFOLHQWHV&RPRDSOLFDo}HVHPFRPSDQKLDVOLVWDGDV
SRU H[HPSOR QmR VmR QHFHVVDULDPHQWH R LQYHVWLPHQWR TXH WUD] D PDLRU OXFUDWLYLGDGH DR EDQFR
SRXFRV DWLYRV GH ULVFR VmR RIHUHFLGRV DRV FOLHQWHV ,VVR VH LOXVWUD QR IDWR GH 
KWWSVZZZDQELPDFRPEUSWBEUHVSHFLDOUDLR[GRLQYHVWLGRUKWP 
GRV
LQYHVWLGRUHV
EUDVLOHLURV SRVVXtUHP XPD FDGHUQHWD GH SRXSDQoD SURGXWR WUDGLFLRQDO H GH EDL[tVVLPR ULVFR GH
DFRUGRFRPR SHUILO GR EDQFR ID]HQGRD DVVHVVRULD 8P GRV SULQFLSDLV PRWLYRV GR DSDUHFLPHQWR
GHVVDFXOWXUDGHDYHUVmRDRULVFRIRUDPDVKLVWyULFDVDOWDVWD[DVGHMXURVUHIOH[RGRSDVVDGRKLSHU
LQIODFLRQiULRHHFRQRPLFDPHQWHLQVWiYHOGRSDtV

(PSDUDOHORRPHUFDGRGHDo}HVEUDVLOHLURDLQGDVHHQFRQWUDHPGHVHQYROYLPHQWRFRPEDL[DPDV
FUHVFHQWHSHQHWUDomRQRVHJPHQWRGHSHVVRDVItVLFDV(PFRPSDUDomRFRPRVQDSRXSDQoD
pYLVWRDSHQDVGRVLQYHVWLGRUHVLQGLYLGXDLVFRPSRVLomRQRPHUFDGRGHDo}HV,VVRRFRUUHQmR
VySHODDYHUVmRDRULVFRPDVGHPDQHLUDJHUDOSHODIDOWDGHHGXFDomRILQDQFHLUDQRSDtV(PSDtVHV
HFRQRPLFDPHQWHPDLVGHVHQYROYLGRVHFRPXPDPDLRUSRSXODomRILQDQFHLUDPHQWHDOIDEHWL]DGDD
SDUWLFLSDomRQRPHUFDGRGHequities pFRQVLGHUDYHOPHQWHVXSHULRUjGR%UDVLO1RV(VWDGRV8QLGRV
SRUH[HPSORGRVLQYHVWLGRUHVSRVVXHPSRVLomRQRPHUFDGRGHDo}HV
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3HUFHQWXDOGDSRSXODomRLQYHVWLQGRQRPHUFDGRGHDo}HV








(8$

$XVWUiOLD

,QJODWHUUD

$OHPDQKD


%UDVLO

)RQWH*DOOXS$6;)LQGHU7RS)RUHLJQ6WRFNV$1%,0$

&RPHVVHVIDWRUHVRPHUFDGRGHLQYHVWLPHQWRVQR%UDVLOVHHQFRQWUDDLQGDSRXFRGHVHQYROYLGR
PDVFRPGLYHUVDVDYHQLGDVGHFUHVFLPHQWRGDGRRWDPDQKRGDHFRQRPLDGRSDtV(VVDVLQ~PHUDV
RSRUWXQLGDGHVYrPVHQGRGHVHQYROYLGDVQRV~OWLPRVDQRVHPPHLRDXPFHQiULRPDFURHFRQ{PLFR
IDYRUiYHO H DODYDQFDGDV SHORV DYDQoRV WHFQROyJLFRV QR PHUFDGR ILQDQFHLUR H QRV PHLRV GH
FRPXQLFDomR


6RILVWLFDomRH2SRUWXQLGDGHVQR0HUFDGRGH,QYHVWLPHQWRV

'XUDQWHD~OWLPDGpFDGDDHFRQRPLDEUDVLOHLUDYHPDSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRDFHOHUDGRIDWRU
UHVXOWDQWH GH XP DPELHQWH PDFURHFRQ{PLFR IDYRUiYHO H GH XP FRQWH[WR GH PDLRU HVWDELOLGDGH
SROtWLFD H PRQHWiULD ,VVR UHIOHWLX HP XP DXPHQWR UHOHYDQWH QR 3,% SHU FDSLWD GR %UDVLO H
FRQVHTXHQWHPHQWHHPXPPDLRUQtYHOGHUHQGDGDSRSXODomR


&RPXPPHQRUULVFRSDtVHXPDLQIODomRFRQWURODGDDOJRTXHQmRVHYLDKiGpFDGDVR%$&(1
YHPGLPLQXLQGRD6(/,&GHPDQHLUDJHUDOHPHVSHFLDOGHVGH$WD[DEiVLFDGHMXURVUHQRYRX
VXDPtQLPDKLVWyULFDGLYHUVDVYH]HVQRV~OWLPRVDQRVHVyYROWRXDFUHVFHUHPDEULOGHFRPD
UHWRPDGDGDHFRQRPLDHPPHLRDVYDFLQDVGR&29,'

$SHVDUGHWDPEpPWHUFRQWULEXtGRSDUDDUHFHQWHGHVYDORUL]DomRGRUHDOD6(/,&LQIHULRUDWHP
WLUDGRRFRQIRUWRGRVLQYHVWLGRUHVGHUHQGDIL[DHYHPREULJDQGRDTXHOHVTXHEXVFDPXPUHWRUQR
PDLVLQWHUHVVDQWHDFRQVLGHUDUDWLYRVGHULVFR(PSDUDOHORRJRYHUQRWHPFRQVHJXLGRFRQWURODUD
LQIODomRGHIRUPDPDLVHILFLHQWHRTXHWURX[HSHODSULPHLUDYH]QDKLVWyULDXPHVWDGRGHMXURVUHDO
QHJDWLYRQR%UDVLO





6(/,&H,3&$GHVGH














6(/,&,3&$-XURV5HDO







)RQWH%DQFR&HQWUDO
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(VVHDPELHQWHYHPDXPHQWDQGRRDSHWLWHSRUULVFRGRVLQYHVWLGRUHVGDGRREDL[RFXVWRGHFDSLWDO
SDUDLQYHVWLPHQWRVGHULVFRHRFXVWRGHRSRUWXQLGDGHGDUHQGDIL[D0HVPRTXHDLQGDKDMDXPD
TXDQWLGDGHUHOHYDQWHGHLQYHVWLGRUHVQDSRXSDQoDVXDSDUWLFLSDomRQDVFDUWHLUDVGRVEUDVLOHLURV
YHPGLPLQXLQGR$RPHVPRWHPSRWHPVHYLVWRXPIOX[RSRVLWLYRSDUDSURGXWRVGHUHQGDYDULiYHO
FRPR IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV H GR PHUFDGR GH HTXLWLHV SULQFLSDOPHQWH TXDQGR VH WUDWD GR
LQYHVWLGRUSHVVRDItVLFD


&RPHVVHPRYLPHQWRRQ~PHURGH&3)VUHJLVWUDGRVQDEROVDWHYHXPIRUWHFUHVFLPHQWRDOJRTXH
LOXVWUDEHPRLQWHUHVVHGRLQYHVWLGRUSHVVRDItVLFDQRPHUFDGRGHDo}HV(PPDLRGH
PLOK}HVGH&3)VHVWDYDPUHJLVWUDGRVQRVLVWHPDGD%VHFRPSDUDGRVDRVPLOHPR
FUHVFLPHQWRVHGiHPXP&$*5GHQRSHUtRGR


3HVVRDV)tVLFDV5HJLVWUDGDVQD%


)RQWH$1%,0$


$OpPGDPXGDQoDQRSHUILOGHULVFRGHLQYHVWLGRUQRV~OWLPRVDQRVRPHUFDGRILQDQFHLUREUDVLOHLUR
IRL PDUFDGR SRU XPD UHYROXomR WHFQROyJLFD &RPR SULQFLSDO SRQWR VH YLX R DSDUHFLPHQWR GH
SODWDIRUPDV GLJLWDLV GLVUXSWLYDV FRP HQRUPH SRWHQFLDO GH FDSLODULGDGH &RP LVVR SURGXWRV
ILQDQFHLURV VRILVWLFDGRV FKHJDUDP DR DOFDQFH GR SHTXHQR H PpGLR LQYHVWLGRU DPSOLDQGR
VLJQLILFDWLYDPHQWHRDFHVVRGHVVDFODVVHGHLQYHVWLGRUHVHSRUFRQVHTXrQFLDID]HQGRFRPTXHDRV
SRXFRV PLJUDVVHP GH VXDV FDUWHLUDV FRQFHQWUDGDV HP UHQGD IL[D SDUD XP SRUWIyOLR PDLV
GLYHUVLILFDGR 6RPDGR D LVVR RV SHTXHQRV LQYHVWLGRUHV YrP REWHQGR FDGD YH] PDLRU DFHVVR j
LQIRUPDomR SDUD HVWXGDU FULWLFDU H HVFROKHU VHXV LQYHVWLPHQWRV MXVWDPHQWH GHYLGR D HVVD
GHPRFUDWL]DomRGHRSo}HVSDUDDORFDomRGHFDSLWDOTXHDQWHVHUDPUHVWULWDVDXPJUXSRVHOHWRGD
SRSXODomR


$VVLP SDUD DWHQGHU D EXVFD SRU FRQWH~GR H DMXGDU RV QRYRV LQYHVWLGRUHV D QDYHJDU SHODV
RSRUWXQLGDGHV HP UHQGD IL[D H HP UHQGD YDULiYHO SODWDIRUPDV IRUDP ODQoDGDV RX UHHVWUXWXUDGDV
SDUDDWHQGHUDTXHOHVTXHTXHUHPVHDYHQWXUDUHPQLFKRVGRVLQYHVWLPHQWRVRXDSHQDVVDLUGRV
WtWXORVUHSUHVHQWDWLYRVGHGtYLGDV


'HVWD IRUPD FRP R JDQKR GH VRILVWLFDomR GR PHUFDGR GH LQYHVWLPHQWRV IRL QHFHVViULR TXH R
LQYHVWLGRUIRVVHDWUiVGHXPDHGXFDomRILQDQFHLUDPDLVGHWDOKDGDSDUDJDUDQWLUXPUHWRUQRDWUDWLYR
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$VVLP QmR Vy D HGXFDomR ILQDQFHLUD SRVVLELOLWRX WRGR HVVH JDQKR GH VRILVWLFDomR GR LQYHVWLGRU
SHVVRDItVLFDPDVSRUFRQVHTXrQFLDDFDERXFULDQGRXPPHUFDGRGHFXUVRVSDOHVWUDVHFRQWH~GR
GLJLWDO8PDYH]TXHDLQGDQmRKiSHUVSHFWLYDSDUDGHVDFHOHUDomRGDHQWUDGDGDVSHVVRDVQDEROVD
SRGH VH SDVVDU XPD YLVmR VHPHOKDQWH DR PHUFDGR GH HGXFDomR ILQDQFHLUD ,VVR SRLV HQTXDQWR
KRXYHUQRYRVLQYHVWLGRUHVKDYHUiDTXHOHVTXHEXVFDPVHLQIRUPDUHFRQKHFHUPHOKRUSDUDJDUDQWL
IRUWHVUHWRUQRV&RPLVVRRPHUFDGRGHHGXFDomRILQDQFHLUDWHPJUDQGHSRWHQFLDOSDUDRVSUy[LPRV
DQRV1RV(VWDGRV8QLGRVSRUH[HPSORRPHUFDGRMiWHYHXPDUHFHLWDGH86PLOK}HVHP
H GHYHFUHVFHU D XPD WD[D PpGLD GH  DWp  SX[DGR SHODV WHQGrQFLDV GLJLWDLV GR
VHWRU


5HFHLWDGR0HUFDGRGH(GXFDomR)LQDQFHLUDQRV(8$
































5HFHLWD 86PP 









7D[DGH&UHVFLPHQWR$QQXDO



)RQWH$UL]WRQUHSRUW


&RPRFRQVHTXrQFLDGHVVDVPXGDQoDVGHGLQkPLFDQRPHUFDGRRSHUILOGRLQYHVWLGRUEUDVLOHLURYHP
PXGDQGR1mRVySHODQHFHVVLGDGHGHWUD]HUUHWRUQRVIRUWHVFRPXPDWD[DGHMXURVEDL[DPDVFRP
XPUHDODSHWLWHDRULVFRSRWHQFLDOL]DGRSRUXPDPHOKRUHGXFDomRILQDQFHLUD$PpGLDGDVFDUWHLUDV
GHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWREUDVLOHLURVIXQFLRQDFRPRXPDERDLOXVWUDomRGRPRYLPHQWR(QTXDQWR
HPDSHQDVGRSDWULP{QLROtTXLGRGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRHUDPGHIXQGRVGHDo}HV
HP PDUoR GH  HVVH YDORU Mi p GH  (VVH FUHVFLPHQWR GH PDLV GH GXDV YH]HV p
DFRPSDQKDGRGLUHWDPHQWHGDTXHGDGDSUHVHQoDGRVIXQGRVGHUHQGDIL[DFRPGHFUpVFLPRGH
SSQRSHUtRGR

3DWULP{QLR/tTXLGRGH),VQR%UDVLOGHSDUDPDUoRGH


)RQWH$1%,0$
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3RUILPSRGHVHFRQFOXLUTXHRFHQiULRPDFURHFRQ{PLFRGHMXURVEDL[RVHDHGXFDomRILQDQFHLUD
YHPDWXDQGRFRPRFDWDOLVDGRUHVSDUDDQRYDJHUDomRGHLQYHVWLGRUHVEUDVLOHLURVPRVWUDQGRTXH
DLQGDH[LVWHHVSDoRUHOHYDQWHSDUDLQYHVWLPHQWRVGHUHQGDYDULiYHOQR%UDVLO


L

SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

1mRDSOLFiYHO


LL

FRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

2PHUFDGREUDVLOHLURGHSODWDIRUPDVSDUDLQYHVWLGRUHVTXHSRVVXHPfeatures VRFLDLVFRPRHVSDoR
SDUDIyUXQVGHGLVFXVVmRHSRVWDJHPGH7UDGH,GHDVEHPFRPRfeatures WpFQLFDVHLQIRUPDFLRQDLV
FRPRfeed GHQRWtFLDVGHPHUFDGRHVWDWtVWLFDVGRPHUFDGRHPWHPSRUHDOIHUUDPHQWDVDQDOtWLFDVH
FRQWH~GRHGXFDFLRQDORIHUHFHGLYHUVDVRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWR

$SODWDIRUPDHGXFDFLRQDORXWURJUDQGHGLIHUHQFLDOGD&RPSDQKLDSURSLFLDHGXFDomRILQDQFHLUDGH
TXDOLGDGHDRVVHXVFOLHQWHVFRPPDLVGHFXUVRVGLVSRQtYHLVGREiVLFRDRDYDQoDGR

1R%UDVLODFUHGLWDPRVQmRKDYHUQHQKXPDFRPSDQKLDFRPRPHVPRSRVLFLRQDPHQWRHFRPXPD
RIHUWDGHSURGXWRVWmRFRPSOHWDTXDQWRDQRVVDGHPRGRTXHDFUHGLWDPRVTXHD&RPSDQKLDpD
~QLFDQR%UDVLODRIHUHFHUXPDSODWDIRUPDTXHSURSLFLHDRVHXFOLHQWH³SHVVRDItVLFD´DSRVVLELOLGDGH
GH LQWHUDJLU H VH LQIRUPDU FRP R PHVPR WLSR GH VHUYLoR DQWHV DFHVVtYHO DSHQDV D LQYHVWLGRUHV
LQVWLWXFLRQDLV

(PERUDQmRKDMDQHQKXPDHPSUHVDQDFLRQDOTXHVHMDFRPSDUiYHOj&RPSDQKLDQDWRWDOLGDGHGH
DWLYLGDGHVSRUHODGHVHQYROYLGDVQRkPELWRPXQGLDOH[LVWHPFRPSDQKLDVFRPPRGHORGHQHJyFLRV
HP DOJXQV DVSHFWRV VLPLODU DR GR 7& FRP IRFR HP QRWtFLDV H PHUFDGR ILQDQFHLUR  FRPR D
%ORRPEHUJ

G
HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH
,WHP QmR DSOLFiYHO KDMD YLVWD TXH QmR Ki VD]RQDOLGDGH TXH VHMD UHOHYDQWH SDUD RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD


H

SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVLQIRUPDQGR

L
GHVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH
HVWmRVXMHLWDVDFRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOFRPLQGLFDomRGRVyUJmRVHGD
UHVSHFWLYDOHJLVODomRDSOLFiYHO

$DWLYLGDGHTXHD&RPSDQKLDGHVHQYROYHHVWiFRQFHQWUDGDHPHTXLSHSUySULDGHSURILVVLRQDLVHGH
SDUFHLURVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVHUHVXOWDGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVLQWHOHFWXDLV$VUHODo}HVFRPRV
IRUQHFHGRUHVQmRHVWmRVXMHLWDVDFRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDO

LL
HYHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD D LQWHURSHUDELOLGDGH GRV frameworks H WHFQRORJLDV XWLOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLD


LLL
HYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

1mRKiYRODWLOLGDGHVLJQLILFDWLYDGHSUHoRVQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

Ă͘ PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGR
HP  GH DEULO GH  QHQKXP FOLHQWH IRL UHVSRQViYHO SRU PDLV GH  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO
OtTXLGDGD&RPSDQKLD$EDVHGHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDpSXOYHUL]DGDGHIRUPDTXHQHQKXPGRV
VHXVFOLHQWHVLQGLYLGXDOPHQWHFRQFHQWUDSDUWLFLSDomRUHOHYDQWHGDUHFHLWD

ď͘ VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRKRXYHFOLHQWHUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWD
OtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGH
TXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH
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7.5 - Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades da Companhia,
comentando especificamente:

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
A Companhia não desempenha atividades em segmentos regulados, ou ainda para as quais
necessite de agências reguladoras e/ou autorizações governamentais. A necessidade de obtenção
de aprovações se restringe àquelas de natureza legal e genérica.
Lei Geral de Proteção de Dados
Em 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), conforme alterada pela Lei nº
13.853/2019 e pela Lei nº 14.010/2020, regulando as práticas relacionadas ao tratamento de dados
pessoais de forma geral e não mais esparsas e setorial, como até então o direito à privacidade e
proteção de dados era regulado no Brasil.
A LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, com exceção dos artigos 52, 53 e 54 da LGPD,
que tratam das sanções administrativas e entrarão em vigor posteriormente a partir de 1º de agosto
de 2021, na forma da Lei nº 14.010/2020.
A LGPD estabeleceu um microssistema de regras que impacta todos os setores da economia. A
LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados
pessoais, e será aplicável a toda e qualquer operação envolvendo dados pessoais, que estarão
sujeitas às hipóteses de tratamento previstas na LGPD.
Além disso, em 28 de dezembro de 2018, foi publicada a Medida Provisória nº 869, de 27 de
dezembro de 2018 (“MP 869”), que altera certas disposições da LGPD e cria a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (“ANPD”). Entre as suas diversas competências, cabe à ANDP (i) editar
regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar
alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD; (ii)
deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação da LGPD, as suas
competências e os casos omissos; (iii) articular-se com as autoridades reguladoras públicas para
exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais
sujeitas à regulação; (iv) garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira
simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento; e (v) celebrar, a qualquer momento,
compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação
contenciosa no âmbito de processos administrativos.
A ANPD tem assegurada sua autonomia técnica, embora esteja subordinada à Presidência da
República. A Lei 13.853/2019 também prevê autoridade para a ANPD avaliar as penalidades
previstas pela LGPD. A competência da ANPD prevalece sobre qualquer autoridade relacionada de
outras entidades públicas no que diz respeito à proteção de dados pessoais. No dia 26 de agosto de
2020, o executivo federal editou o Decreto nº 10.474/2020 aprovando a estrutura regimental e o
quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANDP.
Com a entrada em vigor da LGPD, a Companhia terá de adaptar suas operações e seu modelo de
negócios aos limites estabelecidos em referida lei.
TC Matrix
O TC Matrix Ltda. surgiu em setembro de 2020 para atender aos clientes do TC Traders Club S.A.
Inicialmente, apenas para oferecer a prestação do serviço de análise de valores mobiliários, após o
seu regular credenciamento na APIMEC.
Já em 2021, com a criação e a oferta de novos produtos e serviços aos assinantes da plataforma do
TC Traders Club S.A., a empresa percebeu a necessidade de expandir sua gama de serviços e
passar também a disponibilizar, para os assinantes dos planos TC Premium e TC Private, o serviço
de consultoria de valores mobiliários.
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Para atender fielmente aos requisitos regulatórios e estar em total conformidade com todos eles, o
TC Matrix readequou o seu contrato social em maio de 2021 para incluir a consultoria de valores
mobiliários como um dos seus objetos de atividade – a segunda alteração do contrato social desde
a sua criação.
A proposta de negócio do TC Matrix é exercer tanto a atividade de análise quanto a de consultoria
de valores mobiliários. A primeira já acontece de forma recorrente e profissional. Inclusive, a empresa
está credenciada pela APIMEC e apta a exercer a atividade de análise de valores mobiliários, nos
termos da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021.
E, recentemente, com a autorização da CVM para o exercício da atividade de consultoria de valores
mobiliários, a empresa passou também a oferecer esse tipo de serviço, estando em total
conformidade com os termos da Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021.

b. política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
Tendo em vista a natureza de suas atividades, a Companhia ainda não aderiu a um padrão específico
(nacional ou internacional) de práticas ambientais, tampouco incorre em custos relevantes para o
cumprimento da regulamentação ambiental.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
Marcas
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem
produtos e/ou serviços. Em alguns casos, as marcas também possuem a função de certificar a
conformidade de produtos e/ou serviços com determinadas normas e/ou especificações técnicas.
A Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de determinada marca
somente pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (“INPI”), autarquia federal responsável pelo registro de marcas, patentes e outros direitos
de propriedade industrial no Brasil. Após a aprovação do registro da marca pelo INPI, o titular da
marca passa a deter a propriedade de tal marca e o direito exclusivo de uso no Brasil, pelo prazo
determinado de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, mediante o pagamento de
taxas adicionais ao INPI.
Durante o processo de registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito de
propriedade das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços e
o direito de zelar pela integridade material e/ou reputação do sinal requerido.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é titular de 62 registros e pedidos de registros
de marcas junto ao INPI, em diferentes classes de serviços e produtos relacionados às atividades
principais, nas formas nominativas e mistas. As marcas “TradersClub”, “TRAD3”, “TC TradersClub”,
“TC TRADE IDEAS”, “TRADERS CLUB”, e “RÁDIO TC” foram indicadas como altamente relevantes
para as atividades da Companhia.
Adicionalmente, segundo informações disponibilizadas pela Companhia, as marcas TC TRADE
IDEAS e TC TradersClub, registradas respectivamente sob os nºs 916976505 e 915065339, foram
objeto de Processos Administrativos de Nulidade (PAN) opostos por terceiros nos anos de 2020 e
2019. A Companhia apresentou os recursos competentes e, neste momento, aguarda o julgamento
pelo INPI.
Domínios
Ainda, a Companhia também é titular de 30 nomes de domínio relevantes associados a tais marcas,
dentre os quais se destacam “tc.com.br”, “radiotc.com.br” e “trad3.com.br”. Um nome de domínio é
uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet. Os nomes de domínio

594
PÁGINA: 116 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

seguem as regras e procedimento do Domain Name System (“DNS”), de modo que qualquer nome
registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo registro de nomes de
domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio “.br”, a distribuição de
endereços de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.
Softwares
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui a cessão definitiva para uso da licença
sobre o software “Tradezoom”.
Para mais informações sobre os ativos de propriedade intelectual da Companhia, consultar o item
9.1(b) deste Formulário de Referência.
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(PUHODomRDRVSDtVHVGRVTXDLVD&RPSDQKLDREWpPUHFHLWDVUHOHYDQWHVLGHQWLILFDU

Ă͘ UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDpSURYHQLHQWHGHFOLHQWHV
ORFDOL]DGRVQR%UDVLO

ď͘ UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV D FDGD SDtV HVWUDQJHLUR H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH  GD UHFHLWD GD &RPSDQKLD p SURYHQLHQWH GH FOLHQWHV
ORFDOL]DGRVQR%UDVLO

Đ͘ UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGD&RPSDQKLD

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH  GD UHFHLWD GD &RPSDQKLD p SURYHQLHQWH GH FOLHQWHV
ORFDOL]DGRVQR%UDVLO
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(PUHODomRDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVGLYXOJDGRVQRLWHPLQIRUPDUHPTXHPHGLGDD
&RPSDQKLD HVWi VXMHLWD j UHJXODomR GHVVHV SDtVHV H GH TXH PRGR WDO VXMHLomR DIHWD RV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWDDQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUD
HPVXDVDWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas Socioambientais

7.8 - Em relação a políticas socioambientais, indicar:
a. se a Companhia divulga informações sociais e ambientais
A Companhia não possui uma política de responsabilidade socioambiental formalizada, não adere a
padrões internacionais relativos à proteção ambiental e não publica relatório de sustentabilidade,
mas compreende a relevância do tema e tem, progressivamente, apresentado projetos e iniciativas
voltados a práticas de sustentabilidade e responsabilidade social, nos quais tem envolvimento direto
e indireto. As informações acerca do tema serão periodicamente atualizadas e informadas ao
mercado.
b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza divulgação de relatórios contendo informações
sociais e ambientais.
c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza divulgação de relatórios contendo informações
sociais e ambientais.
d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realiza divulgação de relatórios contendo informações
sociais e ambientais.
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7.9 - Outras informações que a Companhia julgue relevantes
Iniciativas ESG
A Companhia tem como propósito proporcionar aos milhares de membros que participam da
plataforma TC, e a milhões de brasileiros, o mesmo nível de acesso à informação e inteligência de
mercado dos grandes investidores institucionais. Isso deverá ser feito com responsabilidade e senso
de serviço.
A preocupação com um futuro mais sustentável foi consolidada pela Organização das Nações Unidas
em uma série de metas contidas na declaração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Mesmo que a tendência de pessoas físicas e investidores institucionais seja a de estar cada vez
mais interessados em produtos e serviços que tenham impacto positivo no meio ambiente e na
sociedade, o país ainda está atrás no tema. O TC, busca promover a cultura ESG entre os seus
clientes e assumir uma posição de liderança na criação de uma cultura ESG dentro do seu ambiente
organizacional.
Os critérios ESG utilizados pela Companhia para fundamentar o processo de análise e seleção dos
investimentos incluem:
Ambiental: Como uma empresa que cresce, o TC é econômico na energia que usa, constantemente
educa seus colaboradores para reciclar e/ou descartar lixo. A Companhia também está
comprometida com o controle nas emissões de gás carbônico, o qual contribui para fortes mudanças
climáticas.
Social: A Companhia está em constante evolução, buscando sempre respeitar os direitos dos
colaboradores, com foco na segurança no trabalho e na busca da diversidade no quadro de
funcionários. O TC foi fundado apenas em 2016 e desde a sua fundação preza pela excelência no
relacionamento com a comunidade – pois, entende que não deve se limitar a atacar problemas de
desigualdade com filantropia ou caridade.
Governança: Desde a sua fundação, a Companhia se direciona pelas melhores práticas de
governança corporativa. Nesse momento de crescimento, o TC busca criar um conselho de
administração diverso, tornar os dados contábeis mais claros e transparentes, reforçando sempre o
compromisso com a agenda anticorrupção.
Abaixo, segue uma lista das ações que empreendemos até o momento para proporcionar ao cidadão
brasileiro a possibilidade de aprimorar seus conhecimentos na gestão dos seus próprios
investimentos:
a)

Disponibilizamos de maneira gratuita uma série de cursos para auxiliar as pessoas mais
carentes a aprenderem investir. Vamos usar os nossos eventos presenciais para criar uma
rede de networking que permita que pessoas carentes, interessadas em aprender sobre
finanças pessoais e investimentos, nos conheçam e usufruam, de forma gratuita, do nosso
conhecimento;

b)

Aumentamos consideravelmente no último ano o escopo educacional do nosso produto
freemium. Nosso objetivo é ir além. Nossa entrada no segmento de pessoas que desconhecem
o mercado de investimentos por completo, seja por falta de acesso, seja por falta de
conhecimento, nos permitirá acelerar essa iniciativa.
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Por fim, a Companhia mantém seu compromisso em reforçar as vantagens do uso dos critérios ESG.
O TC entende esses critérios como informações fundamentais sobre como as companhias conduzem
seus negócios, o que gera mais segurança na tomada de decisão e a garantia de que o investimento
feito ao final será sustentável a longo prazo.
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8.1 - Negócios Extraordinários
Aquisição da Sencon
A Companhia adquiriu, em abril de 2021, o controle da CALC Sistemas de Gestão Ltda. EPP
(“Sencon”), empresa que tem por objeto o desenvolvimento e o licenciamento de programas de
software não customizáveis, especializada na apuração de resultados em renda variável. A aquisição
foi aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 1º de abril de 2021 e
representou a incorporação, ao portfólio da Companhia, de mais uma ferramenta essencial para
simplificação da vida do investidor.
A Sencon é uma empresa especializada há dez anos em calcular operações em renda variável no
Brasil e é considerada a maior plataforma de cálculo de valores para o pagamento de tributos com
ações e para a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o Darf.
Com sede em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, a Sencon tem mais de dez anos de
existência, cerca de 30 funcionários e mais de 150 mil clientes, dos quais 60 mil ativos, que pagam
pelos serviços.
Para mais informações sobre a aquisição da Sencon, ver item 15.7 deste Formulário de Referência.
Além do descrito acima, nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente não foram
adquiridos ou alienados quaisquer ativos relevantes que não se enquadrem como operação normal
nos negócios da Companhia.

Constituição da TC Gestão Empresarial Ltda.
Em 11 de junho de 2021, foi constituída a TC Gestão Empresarial Ltda., sociedade controlada pela
Companhia que tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria no ramo empresarial.
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,QGLFDUDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
,WHP QmR DSOLFiYHO XPD YH] TXH QmR KRXYH DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD IRUPD GH FRQGXomR GRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
  ,GHQWLILFDU RV FRQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWR
UHOHYDQWHSHOD&RPSDQKLDRXSRUVXDVFRQWURODGDVTXHQmRIRVVHGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes, além daquelas prestadas nos demais
itens deste Formulário de Referência.
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%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVRXWURV

$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
TXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr, 758, 7º andar
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UF de localização
São Paulo

Município de localização

Alugada
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Registro nº 913203351 27/11/2028
da marca “TRAD3” na
classe 9

Marcas

Marcas

Registro nº 915065339 11/06/2029
da marca “TC
TradersClub” na classe
9

Registro nº 913203092 27/11/2028
da marca “TradersClub”
na classe 38

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 919827306 26/01/2031
da marca “TRADERS
CLUB” na classe 9

Marcas

Marcas

Registro nº 919827420 26/01/2031
da marca “TRADERS
CLUB” na classe 36

Registro nº 916976505 11/02/2030
da marca “TC TRADE
IDEAS” na classe 38

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 919973850 17/02/2031
da marca “RÁDIO TC”
na classe 41

Registro nº 919974040 17/02/2031
da marca “TC CAST”
na classe 41

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 919827608 26/01/2031
da marca “TRADERS
CLUB” na classe 38

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

N/A

Pedido de registro nº
N/A
917682297 da marca
“MOVER” na classe 41

Marcas

Pedido de Registro nº
915064669 da marca
“TC EDUCACIONAL”
na classe 41

Registro nº 919974252 17/02/2031
da marca “TC LIVE” na
classe 41

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Versão : 1

PÁGINA: 132 de 313

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
915065002 da marca
“TC NEWS” na classe
38

Pedido de Registro nº
915065118 da marca
“TC NEWS” na classe
41

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
915065410 da marca
“TC TradersClub” na
classe 38

Pedido de Registro nº
915065452 da marca
“TC TradersClub” na
classe 41

Marcas

Marcas

N/A

N/A

N/A

N/A

Duração

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Versão : 1

Pedido de Registro nº N/A
920111220 da marca
“TC LABS” na classe 9

Marcas

Pedido de Registro nº
920111270 da marca
“TC LABS” na classe
36

Pedido de Registro nº N/A
920308910 da marca
“TC MEMES” na classe
41

Marcas

Marcas

N/A

Pedido de Registro nº N/A
916976343 da marca
“TC TRADE IDEAS” na
classe 36

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Pedido de Registro nº
921340443 da marca
“TC BRAIN” na classe
9

Pedido de Registro nº
921340893 da marca
“TC BRAIN” na classe
36

Marcas

Marcas

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Pedido de Registro nº N/A
920498590 da marca
“TC MATRIX” na classe
36

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

N/A

Pedido de Registro nº N/A
920498302 da marca
“TC MATRIX” na classe
9

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Pedido de Registro nº N/A
921871023 da marca
“APOSTA DE
CRAQUE” na classe 41

Pedido de Registro nº N/A
921871252 da marca
“CAPITAL ABERTO” na
classe 41

Pedido de Registro nº N/A
921871465 da marca
“CARA OU COROA” na
classe 41

Pedido de Registro nº
921871651 da marca
“DONNA TALKS” na
classe 41

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

N/A

Pedido de Registro nº N/A
921870817 da marca
“ALMOÇO DE
NEGÓCIOS” na classe
41

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
921871848 da marca
“ESPRESSO - 1ª
EDIÇÃO” na classe 41

Pedido de Registro nº
921872186 da marca
“ESPRESSO - 2ª
EDIÇÃO” na classe 41

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
921874006 da marca
“ESPRESSO DA
MANHÃ” na classe 41

Pedido de Registro nº
921874294 da marca
“ESPRESSO DA
TARDE” na classe 41

Marcas

Marcas

N/A

N/A

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

N/A

Consequência da perda dos direitos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Pedido de Registro nº
921874480 da marca
“NA TRINCHEIRA DO
MERCADO” na classe
41

Pedido de Registro nº
921874600 da marca
“PRIMEIRA CLASSE”
na classe 41

Marcas

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
921874740 da marca
“REUNIÃO
MINISTERIAL” na
classe 41

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

N/A
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

N/A

N/A

Duração
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Pedido de Registro nº
919705197 da marca
“TC SCHOOL” na
classe 41

Pedido de Registro nº N/A
917681100 da marca
“TC Mover” na classe 9

Marcas

Marcas

N/A

N/A

Pedido de Registro nº
919827705 da marca
“TRADERS CLUB” na
classe 41

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1

PÁGINA: 139 de 313

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
917681410 da marca
“Mover” na classe 9

Pedido de Registro nº
917681690 da marca
“TC Mover” na classe
36

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
917681827 da marca
“Mover” na classe 36

Pedido de Registro nº
917681916 da marca
“TC Mover” na classe
38

Marcas

Marcas

N/A

N/A

N/A

N/A

Duração

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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PÁGINA: 140 de 313

Versão : 1

Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
917682009 da marca
“Mover” na classe 38

Pedido de Registro nº
917682173 da marca
“TC Mover” na classe
41

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
919703038 da marca
“TC ANALYST” na
classe 9

Pedido de Registro nº
919703143 da marca
“TC ANALYST” na
classe 36

Marcas

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

N/A

N/A

N/A

Duração

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

619

PÁGINA: 141 de 313

Versão : 1

Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
919703470 da marca
“TC EMPRESAS TV”
na classe 41

Pedido de Registro nº
919703526 da marca
“TC GESTOR TV” na
classe 41

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
919703682 da marca
“TC INSIGHT” na
classe 36

Pedido de Registro nº
919703739 da marca
“TC INSIGHT” na
classe 38

Marcas

Marcas

N/A

N/A

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

N/A

Consequência da perda dos direitos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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PÁGINA: 142 de 313

Versão : 1

Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
919703801 da marca
“TC INSIGHT” na
classe 41

Pedido de Registro nº
919704140 da marca
“TC INTELLIGENCE”
na classe 36

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
919704255 da marca
“TC INTELLIGENCE”
na classe 41

Pedido de Registro nº
919704492 da marca
“TC MERCADOS TV”
na classe 41

Marcas

Marcas

N/A

N/A

N/A

N/A

Duração

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
919704557 da marca
“TC MOVER MARKET
LIVE” na classe 36

Pedido de Registro nº
919704646 da marca
“TC MOVER MARKET
LIVE” na classe 41

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Pedido de Registro nº
919704760 da marca
“TC MOVER VALUE
TIPS” na classe 36

Pedido de Registro nº
919704891 da marca
“TC MOVER VALUE
TIPS” na classe 41

Marcas

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

N/A

N/A

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

N/A

N/A

Duração
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
919705006 da marca
“TC MOVER VISUAL”
na classe 36

Pedido de Registro nº
919705111 da marca
“TC MOVER VISUAL”
na classe 41

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

www.cafetc.com.br

Nome de domínio na internet

Até 12/07/2022

Registro nº 919827306 26/01/2031
da marca “TC
INTELLIGENCE” na
classe 41

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Versão : 1

PÁGINA: 145 de 313

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

N/A

Marcas

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

N/A

Consequência da perda dos direitos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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www.livetc.com.br

www.marketmover.com Até 28/05/2022
.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

www.matrixtc.com.br

www.movertv.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 20/06/2022

Até 14/08/2022

www.marketmovers.co Até 28/05/2022
m.br

Nome de domínio na internet

Até 21/06/2022

www.embaixadorestc.c Até 22/05/2022
om.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

www.radiotc.com.br

www.rafaelferri.com.br

www.tc.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

www.tcbroker.com.br

www.tccafe.com.br

www.tccast.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 21/06/2022

Até 12/07/2022

Até 27/05/2022

Até 14/02/2023

Até 26/09/2021

Até 20/06/2022

Duração

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

www.tcflix.com.br

www.tcinvestimentos.c Até 18/06/2025
om.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

www.tclive.com.br

www.tcmatrix.com.br

www.tcmover.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 04/06/2022

Até 14/08/2022

Até 21/06/2022

Até 09/01/2024

Até 12/11/2022

www.tcdonna.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

www.tcpush.com.br

www.tcradio.com.br

www.tcschool.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

www.tcuniversity.com.b Até 28/10/2021
r

www.trad3.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 21/09/2028

www.tcstation.com.br

Nome de domínio na internet

Até 06/03/2023

Até 28/10/2021

Até 20/06/2022

Até 04/06/2022

Duração

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

www.tradersclub.com.b Até 24/07/2022
r

www.traderstalk.com.br Até 24/05/2022

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

www.tvmover.com.br

Tradezoom

Nome de domínio na internet

Licenças

Cessão definitiva.

Até 20/06/2022

www.tradersciube.com. Até 14/10/2021
br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Sentença condenatória transitada em julgado em Ação de
Rescisão Contratual.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

A manutenção dos direitos relativos ao domínio é realizada
mediante o pagamento de retribuição ao Registro.br, órgão
competente para o registro, assim que alcançado o prazo de
expiração. A extinção do direito de uso do domínio somente
pode ocorrer na hipótese de, alcançando o prazo de expiração,
o pagamento da retribuição para renovação do prazo de
expiração não seja efetuado.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Vedação à exploração do uso do software. Sujeito
a danos materiais e lucros cessantes.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

A eventual perda de direitos sobre o domínio
acarretaria o fim do direito de uso de seu endereço
eletrônico para veiculação de seus serviços na
internet, podendo o referido domínio ser registrado
por terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

TC Gestão Empresarial 42.426.535/0001-79
Ltda.

Complementaridade de negócios.

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

31/12/2018

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 30/04/2021

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/04/2021

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/04/2021

Valor mercado

Brasil

País sede

159.000,00

São Paulo

0,00

São Paulo

78.001.000,00

Passo Fundo

Valor (Reais)

Município sede

Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador customizáveis
e não-customizáveis. Análise de valores
mobiliários. Consultoria em gestão
empresaria, exceto consultoria técnica
específica e edição de revistas.

Prestação de serviços de consultoria no
ramo empresarial

Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliários. Serviços
combinados de escritório e apoo
administrativo.

Descrição das atividades
desenvolvidas

TC Rádio Ltda.

40.040.071/0001-32

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Web radio.

Questão regulatória, pois os serviços que envolvem a consultoria e análise de valores mobiliários deverão ser prestados por empresa autorizada. A TC Matrix é credenciada na APIMEC para essa atividade.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

0,000000

38.297.038/0001-40

30/04/2021

TC Matrix Ltda.

Prestação de serviço de consultoria e suporte empresarial.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/04/2021

31/12/2020

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/04/2021

05.989.739/0001-91

CALC Sistemas de
Gestão Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

629

PÁGINA: 151 de 313

99,990000

99,990000

99,990000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

30/04/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Tradersnews
30.659.963/0001-62
Informação e Educação
Ltda.

Independência da atividade.

Independência da atividade.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/04/2021

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

SP

Valor contábil 30/04/2021

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/04/2021

Valor mercado

País sede

0,00

São Paulo

2.000,00

Valor (Reais)

Município sede
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Treinamento e desenvolvimento
profissional e gerencial com foco na área
financeira e empresarial.

Descrição das atividades
desenvolvidas
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99,990000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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9.2 - Outras Informações Relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV
7&*HVWmR(PSUHVDULDO/WGD
&RQVWLWXtGDHPGHMXQKRGHSHOD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPR6U,VDUHO&DOHEH0DVVDD
7& *HVWmR (PSUHVDULDO /WGD ³7& *HVWDR´  WHP SRU REMHWR VRFLDO DV VHJXLQWHV DWLYLGDGHV D
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDQRUDPR(PSUHVDULDODWHQGHQGRSULQFLSDOPHQWHDViUHDVGH
GHVHQYROYLPHQWR RUJDQL]DFLRQDO SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR TXDOLGDGH H SURGXWLYLGDGH DXGLWRULD
DQiOLVHGHYLDELOLGDGHWpFQLFDSDUDLPSODQWDomRRXH[SDQVmRGHQHJyFLRVFRQGXomRRUJDQL]DomRH
UHDOL]DomR GH SDOHVWUDV FXUVRV VHPLQiULRV FRQJUHVVRV VLPSyVLRV H GHPDLV H HYHQWRV VREUH
DVVXQWRVGHLQWHUHVVHHPSUHVDULDO1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDGHWLQKD
GRFDSLWDOVRFLDO
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV


$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDVQRVLWHQVDGHYHPVHUOLGDVHPFRQMXQWRFRP L 
DVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHP
GH GH]HPEUR GH   H  H DV UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV LL  DV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVUHODWLYDVDRVSHUtRGRVGHTXDWURPHVHVILQGRVHP
GHDEULOGHHGHDEULOGHHVXDVUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVH LLL DVLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHYLVDGDVUHODWLYDVDRVSHUtRGRVGHWUrVPHVHV
ILQGRVHPGHPDUoRGHHHDVUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVGLVSRQtYHLVSDUDFRQVXOWD
QR ZHEVLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD ZZZWFFRPEUUL  H QR ZHEVLWH GD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV KWWSVZZZJRYEUFYPSWEU 


$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV±,75IRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H FRP DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR
,)56  FRQIRUPH HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards Board ,$6%  ([FHWR TXDQGR
LQGLFDGRGHIRUPDGLIHUHQWHDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDVmR
H[SUHVVDVHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO


$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDVSHORVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLD
'HVVD IRUPD DV DYDOLDo}HV RSLQL}HV H FRPHQWiULRV GRV QRVVRV GLUHWRUHV RUD DSUHVHQWDGDV
WUDGX]HP D YLVmR H SHUFHSomR GRV GLUHWRUHV VREUH DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD QHJyFLRV H
GHVHPSHQKREHPFRPRYLVDPIRUQHFHUDRVLQYHVWLGRUHVLQIRUPDo}HVTXHRVDMXGDUmRDFRPSDUDU
DHYROXomRGRVUHVXOWDGRVSDWULPRQLDOHIOX[RGHFDL[DDRORQJRGRVH[HUFtFLRVSHUtRGRV


2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVQHVWHLWHPVLJQLILFDP
³$QiOLVH+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$³$+´FRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGDPHVPD
UXEULFD HP QRVVDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV HRX LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV ± ,75 DR ORQJR GH XP
SHUtRGR GH WHPSR $ ³$9´ UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV
OtTXLGDVSDUDRVSHUtRGRVDSOLFiYHLVDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRGRDWLYR
WRWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRQDVGDWDVDSOLFiYHLVSDUDDGHPRQVWUDomRGREDODQoRSDWULPRQLDO


$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVSURIRUPDQmRDXGLWDGDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGH
GH]HPEURGHHDRVSHUtRGRVGHTXDWURPHVHVILQGRVHPGHDEULOGHHGHDEULOGH
HVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDo}HVVXSOHPHQWDUHVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD


D

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVVREUHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV



2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDPTXHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVVmRDGHTXDGDV
SDUDTXHD&RPSDQKLDLPSOHPHQWHVHXVSODQRVGHQHJyFLRVHFXPSUDVXDVREULJDo}HVGHFXUWR
PpGLRHORQJRSUD]RV


$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  XP FUHVFLPHQWR  TXDQGR FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQTXDQWRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDREWHYH
XPFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDGHTXDQGRFRPSDUDGRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
(PGHPDUoRGHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDDWLQJLX5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWR
GH  QD FRPSDUDomR FRP R PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU 7UDWDVH GH XP FUHVFLPHQWR
UHSUHVHQWDWLYR GXUDQWH RV ~OWLPRV WUrV DQRV R TXDO RV GLUHWRUHV DFUHGLWDP TXH GHPRQVWUD D
YHORFLGDGH GH ramp up GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD LQLFLDGDV QR ILQDO GH  1R SHUtRGR GH
TXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX
5PLOK}HVRTXHUHSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRTXDQGRFRPSDUDGDFRPRSHUtRGRGH
TXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH


2VGLUHWRUHVDFUHGLWDPTXHRUHSUHVHQWDWLYRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDVHHQFRQWUDGLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGR DR FUHVFLPHQWR GR Q~PHUR GH XVXiULRV GD SODWDIRUPD ± 7& D TXDO UDWLILFD D
³HVFDODELOLGDGH´GDVVXDVRSHUDo}HV
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$EDL[RDSUHVHQWDPRVLQIRUPDo}HVGHWDOKDGDVVREUHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD


(PGHDEULOGH




 








(PPLOKDUHVGHUHDLV 
5HFHLWD%UXWD
 'HGXo}HV
5HFHLWD/tTXLGD
5%







(PGHGH]HPEURGH

¨


 


 

 

QD


¨



QD


2TXDGURDEDL[RUHVXPHDVSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSDUD
RVSHUtRGRVLQGLFDGRV



(PPLOKDUHVGHUHDLV 
/XFUROtTXLGR 3UHMXt]R 
 7ULEXWRVVREUHR/XFUR
 5HVXOWDGRILQDQFHLUR
OtTXLGR
 'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR
(%,7'$

(PGHDEULOGH


 

 






(PGHGH]HPEURGH


































$EDL[RD&RPSDQKLDDSUHVHQWDRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHOLTXLGH]HHQGLYLGDPHQWRSHUWLQHQWHVj
QDWXUH]DGRQHJyFLRHDHVWUXWXUDGHFDSLWDOVLPSOLILFDGDGD&RPSDQKLD


,QGLFDGRUHV
ËQGLFHGH
HQGLYLGDPHQWR  
&RPSRVLomRGR
HQGLYLGDPHQWR  
*UDXGH
,PRELOL]DomRGR
3DWULP{QLR
/tTXLGR  
*UDXGH
$ODYDQFDJHP
2SHUDFLRQDO  
/LTXLGH]*HUDO  
/LTXLGH]
&RUUHQWH  
/LTXLGH]6HFD  











 

 

















 

 







 






























 ,QGLFDTXDQWRD&RPSDQKLDWRPRXGHWHUFHLURVHPUHODomRDRFDSLWDOSUySULR TXDQWRGRFDSLWDOWRWDOHVWiILQDQFLDGRSRU
WHUFHLURV 
 ,QGLFDRSHUFHQWXDOGHREULJDo}HVDFXUWRSUD]RHPUHODomRjVREULJDo}HVWRWDLVGD&RPSDQKLD
 ,QGLFDRTXDQWRD&RPSDQKLDDSOLFRXQRDWLYRSHUPDQHQWHHPUHODomRDR3DWULP{QLR/tTXLGR
 ,QGLFDFRPRFXVWRVRSHUDFLRQDLVIL[RVVmRXVDGRVSDUDDXPHQWDURVHIHLWRVGDVPXGDQoDVQDVYHQGDVVREUHRVOXFURVGD
HPSUHVDDQWHVGRVMXURVHGRVLPSRVWRV
 &DSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPVDOGDURVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVQRORQJRSUD]R
 &DSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPVDOGDURVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVDFXUWRSUD]R
 &DSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPVDOGDURVFRPSURPLVVRVQRFXUWRSUD]RGHVFRQVLGHUDQGRRVHVWRTXHV


2VGLUHWRUHVHQWHQGHPTXHGDGRDFDUDFWHUtVWLFDGD&RPSDQKLDHPVHU³asset light”, DDQiOLVHSRU
PHLRGHLQGLFDGRUHVFRQYHQFLRQDLVWHQGHDVHUQmRWmRHILFD]HV$LQGDDVVLPDQDOLVDQGRRVDWXDLV
tQGLFHV GLVSRVWRV QD WDEHOD DFLPD D GLUHWRULD FRQFOXL TXH D VD~GH ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD HVWi
VXILFLHQWHPHQWHDMXVWDGDSDUDFXPSULUGHPDQHLUDVDWLVIDWyULDRVFRPSURPLVVRVFRPWHUFHLURV ! 
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E

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVVREUHDHVWUXWXUDGHFDSLWDO



2VGLUHWRUHVHQWHQGHPTXHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXDRORQJRGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHHQR
SHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGHXPDHVWUXWXUDGHFDSLWDODGHTXDGDSDUD
RFXPSULPHQWRGRSODQRGHH[SDQVmRRUJkQLFRGD&RPSDQKLD


(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDFRQWDYDFRPXPDFDSLWDOL]DomRWRWDOGH5PLOK}HV
VHQGRDORFDGRVHPFDSLWDLVSURYHQLHQWHVGHWHUFHLURVHDRFDSLWDOGDSUySULD&RPSDQKLD
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFRQWDYDFRPXPDFDSLWDOL]DomRWRWDOGH5PLOK}HV
VHQGRDORFDGRVHPFDSLWDLVSURYHQLHQWHVGHWHUFHLURVHDRFDSLWDOGDSUySULD&RPSDQKLD
$WDEHODDVHJXLUGHVWDFDDSDUWLFLSDomRGRFDSLWDOGHWHUFHLURV



5 PLO 
&DSLWDOGH
7HUFHLURV
&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH
&DSLWDO3UySULR
3DWULP{QLR/tTXLGR
7RWDO
7HUFHLURV
3UySULR

(PGH
DEULOGH


(PGHGH]HPEURGH




¨



¨













































 
 

















F
&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVVREUHDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV


2VGLUHWRUHVHQWHQGHPTXHD&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDHPGHGH]HPEURGHH
HPGHPDUoRGHHHPGHDEULOGHXPDVLWXDomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
FRQIRUWiYHOSDUDFREULURVVHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQRTXDGURDFLPD
QDVDQiOLVHVGHOLTXLGH]JHUDOFRUUHQWHHVHFD'HVVDIRUPDRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDDFUHGLWDP
KDYHUOLTXLGH]VXILFLHQWHSDUDRFXPSULPHQWRGRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV


G
IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV


2VGLUHWRUHVLQIRUPDPTXHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVmRILQDQFLDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUUHFXUVRV
SUySULRV JHUDGRV HP VXDV RSHUDo}HV VHP QHFHVVLGDGH GH DGHULU j OLQKDV GH ILQDQFLDPHQWR RX
FDSWDomRGHUHFXUVRVH[WHUQRVWDQWRSDUDFDSLWDOGHJLURTXDQWRSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRV7DO
IDWR FRPSURYDVH SHOD DXVrQFLD GH ILQDQFLDPHQWR QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEURGHH

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDHPLWLXSRUPHLRGDFHOHEUDomRGR³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH
(VFULWXUDGH(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH
4XLURJUDIiULDGD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV$VGHErQWXUHVWLQKDPRSUD]RGHPHVHVVHQGRRYHQFLPHQWR
HP  GH DEULO GH  REVHUYDGR TXH DV 'HErQWXUHV VHULDP DXWRPDWLFDPHQWH FDQFHODGDV QD
KLSyWHVH GH FRQYHUVmR HP Do}HV $ (VFULWXUD IRL DGLWDGD HP  GH PDLR GH  SRU PHLR GR
³3ULPHLUR $GLWDPHQWR DR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH (VFULWXUD GH (PLVVmR 3ULYDGD GH 'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLV HP $o}HV HP 6pULH ÒQLFD GD (VSpFLH 4XLURJUDIiULD GD 3ULPHLUD (PLVVmR GD 7&
7UDGHUV &OXE 6$´ H HP  GH MXOKR GH  SRU PHLR GR ³6HJXQGR $GLWDPHQWR DR ,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGH(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP6pULHÒQLFD
GD (VSpFLH 4XLURJUDIiULD GD 3ULPHLUD (PLVVmR GD 7& 7UDGHUV &OXE 6$´ (P $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHIRLDSURYDGD L DFRQYHUVmRGDV
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD LL RDXPHQWR
GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HP  Do}HV RUGLQiULDV SHOR SUHoR GH HPLVVmR GH
DSUR[LPDGDPHQWH5SRUDomRIL[DGRGHDFRUGRFRPRLQFLVR,GRSDUiJUDIRGRDUWLJR
 GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV WRWDOL]DQGR 5 DV TXDLV IRUDP WRWDOPHQWH
LQWHJUDOL]DGDV PHGLDQWH D FRQYHUVmR GDV  'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV H LLL  D FRQVLJQDomR HP
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UD]mRGDFRQYHUVmRGDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVGRFDQFHODPHQWRDXWRPiWLFRGDWRWDOLGDGHGDV
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDHPLVVmRGH'HErQWXUHVYHUVHomR
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



H
IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]


1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVGLUHWRUHVDFUHGLWDPTXHQmRKiQHFHVVLGDGHHPFRQWUDWDU
OLQKDV GH FUpGLWRV RX FRQWUDLU HPSUpVWLPRV GDGR D VXD FDSDFLGDGH HP JHUDU FDL[D H VXEVLGLDU D
RSHUDomRHRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD1RHQWDQWRQRFDVRGHXPFHQiULRQRTXDODQHFHVVLGDGH
GHUHFXUVRVQmRSRVVDVHUVXSRUWDGDFRPRVUHFXUVRVDWXDLVRXIXWXURVGRVTXDLVD&RPSDQKLDSRGH
GLVSRUD&RPSDQKLDSRGHUiFDSWDUUHFXUVRVMXQWRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURHRXLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV


I

QtYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDVGHVFUHYHQGRDLQGD



$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV FRQWUDtGRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH


(P  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD R 7& 3ULYDWH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLD H RV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV FHOHEUDUDP R ³,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH (VFULWXUD GH
(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH4XLURJUDIiULD
GD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´SRUPHLRGRTXDOD&RPSDQKLDHPLWLXGHErQWXUHV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVQRYDORUWRWDOGH5$VGHErQWXUHVQmRHVWDYDPVXMHLWDVD
MXURV IL[R RX YDULiYHO DWXDOL]DomR PRQHWiULD SDUWLFLSDomR QR OXFUR GD &RPSDQKLD HRX TXDOTXHU
IRUPD GH UHPXQHUDomR $ (VFULWXUD IRL DGLWDGD HP  GH PDLR GH  SRU PHLR GR ³3ULPHLUR
$GLWDPHQWRDR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGH(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV
HP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH4XLURJUDIiULDGD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´
HHPGHMXOKRGHSRUPHLRGR³6HJXQGR$GLWDPHQWRDR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUD
GH (PLVVmR 3ULYDGD GH 'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV HP $o}HV HP 6pULH ÒQLFD GD (VSpFLH
4XLURJUDIiULDGD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´(P$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
GD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHIRLDSURYDGD L DFRQYHUVmRGDV'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD LL RDXPHQWRGRFDSLWDO
VRFLDOGD&RPSDQKLDHPDo}HVRUGLQiULDVSHORSUHoRGHHPLVVmRGHDSUR[LPDGDPHQWH
5SRUDomRIL[DGRGHDFRUGRFRPRLQFLVR,GRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV WRWDOL]DQGR 5 DV TXDLV IRUDP WRWDOPHQWH LQWHJUDOL]DGDV
PHGLDQWH D FRQYHUVmR GDV  'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV H LLL  D FRQVLJQDomR HP UD]mR GD
FRQYHUVmRGDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVGRFDQFHODPHQWRDXWRPiWLFRGDWRWDOLGDGHGDV'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D HPLVVmR GH 'HErQWXUHV YHU VHomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

L
FRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV


1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVUHOHYDQWHVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP GHGH]HPEURGHGH
GH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHHQR
SHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH


LL

RXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV



1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVQRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   GH GH]HPEUR GH  H  GH
GH]HPEURGHQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHHQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHV
HQFHUUDGRHPGHDEULOGH
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LLL

JUDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV



1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGH
HGHGH]HPEURGHQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHHQRSHUtRGRGH
TXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH


LY
HYHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRUHPHVSHFLDOHPUHODomRDOLPLWHVGH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomR
GHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
EHPFRPRVHRHPLVVRUYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV


1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGH
HGHGH]HPEURGHQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHHQRSHUtRGRGH
TXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH



J

OLPLWHVGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV



1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGH
HGHGH]HPEURGHQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHHQRSHUtRGRGH
TXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH


K

DOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV



$V LQIRUPDo}HV UHIHUHQWHV jV GHPRQVWUDo}HV GH UHVXOWDGR H EDODQoR SDWULPRQLDO DPERV
FRQVROLGDGRVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRHPGHGH]HPEURGHHEHP
FRPR DR SHUtRGR GH TXDWUR PHVHV HQFHUUDGR HP  GH DEULO GH  IRUDP H[WUDtGDV GDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV FRQVROLGDGDV DXGLWDGDV RX UHYLVDGDV SHORV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHLQGLFDGRQRVUHVSHFWLYRVSDUHFHUHV2V'LUHWRUHV
GD &RPSDQKLD DSUHVHQWDP D VHJXLU DV H[SOLFDo}HV GDV SULQFLSDLV YDULDo}HV RFRUULGDV H DV
H[SOLFDo}HVVREUHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDDSDUWLUGDVVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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(PPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWRTXDQGRHP 
$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
$GLDQWDPHQWRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
2XWURVFUpGLWRV
$WLYRILVFDOGLIHULGR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDO$WLYR
3DVVLYRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DVVLYRGHFRQWUDWR
$UUHQGDPHQWR
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
'HEHQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
$UUHQGDPHQWR
3URYLVmRSDUDSHUGDVHPLQYHVWLPHQWRV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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&RQVROLGDGR


$9





















$WLYR&LUFXODQWH(PGHDEULOGHRDWLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDWRWDOL]DYD5PLOK}HV
HPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHXPDYDULDomRGHQD
FRPSDUDomRHQWUHRVGRLVSHUtRGRV$UHOHYDQWHDOWHUDomRVHGHXHPIXQomRGDHQWUDGDGHFDL[DGH
DSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVUHIHUHQWHjHPLVVmRGHGHErQWXUHVGD&RPSDQKLD(PUHODomR
DRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDHPGHDEULOGHHHPGHGH]HPEUR
GH

$WLYR1mR&LUFXODQWH(PGHDEULOGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]DYD5PLOK}HV
VXSHULRUQDFRPSDUDomRFRPRPRQWDQWHGH5PLOK}HVDSXUDGRHPGHGH]HPEURGH
(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDHPGHDEULOGHH
 HP  GH GH]HPEUR GH  2 DXPHQWR VH GHX SULQFLSDOPHQWH HP IXQomR GR DXPHQWR GR
LQWDQJtYHOQRSHUtRGRDTXLVLomRGHsoftwares Hgoodwill JHUDGRSRUPHLRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
QD DTXLVLomR GD 6HQFRQ 2 DXPHQWR QR VDOGR GR LPRELOL]DGR IRL PRWLYDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR
UHFRQKHFLPHQWR GR DWLYR GH GLUHLWR GH XVR QR PRQWDQWH GH 5 FRQIRUPH 1%& 7*  5  
$UUHQGDPHQWRVPRWLYDGRSHODH[SDQVmRGRHVFULWyULRFRPDORFDomRGHPDLVXPDQGDUVHQGRR
VDOGRUHPDQHVFHQWHUHODFLRQDGRDLQYHVWLPHQWRVQDDTXLVLomRGHPDTXLQDVHHTXLSDPHQWRVPRYHLV
HXWHQVtOLRVHEHQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURVSDUDVXSRUWDURFUHVFLPHQWRQDVDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRRFUHVFLPHQWRQRTXDGURGHFRODERUDGRUHV


3DVVLYR&LUFXODQWH2SDVVLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVHPGHDEULOGH
VXSHULRUQDFRPSDUDomRFRPRSDVVLYRFLUFXODQWHDSXUDGRHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRDWLQJLX5PLOK}HV$IRUWHYDULDomRVHGHXHPIXQomRGRDXPHQWRQDOLQKDGH
RXWUDVFRQWDVDSDJDUGHFRUUHQWHGDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGD6HQFRQHPGHDEULOGH
$RILQDOGHDEULOGHRSDVVLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYDGRWRWDOGRSDVVLYRFRPSDUDGRj
QRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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5PLOK}HVQDFRPSDUDomRFRPRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHDSXUDGRHPGHGH]HPEUR
GH$YDULDomRpUHIHUHQWHjHPLVVmRGDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRFRUULGDQRGLD
GHDEULOGHQRYDORUGH5PLOK}HVFRPYHQFLPHQWRHP$RILQDOGHDEULOGHR
SDVVLYR QmRFLUFXODQWH UHSUHVHQWDYD  GR WRWDO GR SDVVLYR FRPSDUDGR j  QR SHUtRGR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


3DWULP{QLR/tTXLGR(PGHDEULOGHRSDWULP{QLROtTXLGRHUDSRVLWLYRHP5PLOK}HV
VXSHULRUFRPSDUDGRDRSDWULP{QLROtTXLGRREVHUYDGRHPGHGH]HPEURGH2DXPHQWR
VHGHXSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRDXPHQWRQDOLQKDGHUHVHUYDGHFDSLWDOQRYDORUGH5
PLOK}HVYDORUHVWHPRWLYDGRSHODSDUFHODSDJDHPDo}HVSHODDTXLVLomRGD6HQFRQ
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(PPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWRTXDQGRHP 
$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
$GLDQWDPHQWRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH


$WLYRQmRFLUFXODQWH
2XWURVFUpGLWRV
,QYHVWLPHQWRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDO$WLYR
3DVVLYRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DVVLYRGHFRQWUDWR
$UUHQGDPHQWR
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
$UUHQGDPHQWR
3URYLVmRSDUDSHUGDVHPLQYHVWLPHQWRV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHOXFURV
/XFURVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR





















































&RQVROLGDGR
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$WLYR&LUFXODQWH(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDWRWDOL]DGD5
PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGR
DWLYRRDWLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEUR
GH2DXPHQWRGHGHFRUUHSULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRQRYROXPHGHFDL[DGLVSRQtYHO
VRPDGRDRVLJQLILFDQWHFUHVFLPHQWRQDUXEULFDGHFRQWDVDUHFHEHUGHYLGRDRIRUWHFUHVFLPHQWRGD
EDVHGHFOLHQWHVHQWUHRVSHUtRGRVHPDQiOLVH


$WLYR1mR&LUFXODQWH(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]DYD5PLOK}HV
HP FRPSDUDomR FRP 5  PLO HP  GH GH]HPEUR GH  (P UHODomR DR WRWDO GR DWLYR QmR
FLUFXODQWHRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDHPGHGH]HPEURGHHHPGH
GH]HPEURGH2DXPHQWRGHVHGHXSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGRIRUWHFUHVFLPHQWRGD
&RPSDQKLDREVHUYDGRQDFRPSDUDomRHQWUHRVDQRVFRPRDXPHQWRGRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOQR
SHUtRGR2DXPHQWRQRVDOGRGHRXWURVFUpGLWRVUHIHUHVHDRVYDORUHVHPJDUDQWLDGRFRQWUDWRGH
DOXJXHO PRWLYDGR SHOD PXGDQoD GH HVFULWyULR HP  SDUD FRPSRUWDU R DXPHQWR QR TXDGUR GH
FRODERUDGRUHV 2 FUHVFLPHQWR QR VDOGR GR LPRELOL]DGR IRL PRWLYDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR
UHFRQKHFLPHQWR GR DWLYR GH GLUHLWR GH XVR QR PRQWDQWH GH 5 FRQIRUPH 1%& 7*  5  
$UUHQGDPHQWRVVHQGRRVDOGRUHPDQHVFHQWHUHODFLRQDGRDLQYHVWLPHQWRVQDDTXLVLomRGHPiTXLQDV
H HTXLSDPHQWRV PRYHLV H XWHQVtOLRV H EHQIHLWRULDV HP LPyYHLV GH WHUFHLURV SDUD VXSRUWDU R
FUHVFLPHQWRQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRFUHVFLPHQWRQRTXDGURGHFRODERUDGRUHV2
DXPHQWRQRVDOGRGRLQWDQJtYHOVHGHXVXEVWDQFLDOPHQWHSHORVLQYHVWLPHQWRVQRGHVHQYROYLPHQWR
GDVSODWDIRUPDVZHEHPRELOHYLVDQGRPHOKRUDUDH[SHULrQFLDGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDEHPFRPR
VXSRUWDURFUHVFLPHQWRQDVRSHUDo}HVQRSHUtRGR


3DVVLYR&LUFXODQWH(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDHUD5
PLOK}HV  VXSHULRU QD FRPSDUDomR FRP 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  7DO
DXPHQWRGHFRUUH L GRDXPHQWRQRVDOGRGHSDVVLYRGHFRQWUDWRUHIHUHQWHDRUHFHELPHQWRDQWHFLSDGR
GHFOLHQWHVQRTXDORVHUYLoRDLQGDVHUiSUHVWDGRTXHIRLPRWLYDGRSHORFUHVFLPHQWRQDVYHQGDVGD
&RPSDQKLD LL GRDXPHQWRQRVDOGRGH$UUHQGDPHQWRUHIHUHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRDRVSDVVLYRV
GHDUUHQGDPHQWRFRQIRUPH1%&7* 5 $UUHQGDPHQWRVPRWLYDGRSHODPXGDQoDGHHVFULWyULR
SDUDVXSRUWDURFUHVFLPHQWRQRTXDGURGHFRODERUDGRUHVH LLL GRDXPHQWRQRVDOGRGDV2EULJDo}HV
WULEXWiULDVUHIHUHQWHDRDXPHQWRQRVYDORUHVDSDJDUGRVLPSRVWRVGLUHWRVHLQGLUHWRVPRWLYDGRVSHOR
FUHVFLPHQWR QDV YHQGDV H QR OXFUR GD &RPSDQKLD (VVHV DXPHQWRV IRUDP SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRVSHODUHGXomRGRVVDOGRVFRP3DUWHVUHODFLRQDGRVXPDYH]TXHRVVDOGRVDQWHULRUHV
IRUDPWRWDOPHQWHFDSLWDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH


3DVVLYR 1mR&LUFXODQWH (P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR QmRFLUFXODQWH GD &RPSDQKLD
WRWDOL]RX5PLOK}HV$YDULDomRpUHIHUHQWHjDGHVmRGHXPHPSUpVWLPRSHOD&RPSDQKLDHP
PHDGRVGHFRQIRUPHH[SRVWRHPQRWDH[SOLFDWLYDQDV'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGH2
DXPHQWR QR 3DVVLYR 1mR &LUFXODQWH IRL WRWDOPHQWH PRWLYDGR SHOR UHFRQKHFLPHQWR GR SDVVLYR GH
DUUHQGDPHQWRFRQIRUPH1%&7* 5 GHYLGRDPXGDQoDGHHVFULWyULRSDUDVXSRUWDURDXPHQWR
QRTXDGURGHFRODERUDGRUHV




3DWULP{QLR /tTXLGR (P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR IRL SRVLWLYR HP 5 
PLOK}HV FRPSDUDGR DR SDWULP{QLR OtTXLGR QHJDWLYR GH 5  PLOK}HV REVHUYDGR HP  GH
GH]HPEURGH$UHYHUVmRQRSDWULP{QLROtTXLGRIRLSX[DGDSULQFLSDOPHQWHSHORIRUWHUHVXOWDGR
OtTXLGRDSXUDGRSHOD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
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(PPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWRTXDQGRHP 
$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
$GLDQWDPHQWRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH


$WLYRQmRFLUFXODQWH
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDO$WLYR
3DVVLYRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DVVLYRGHFRQWUDWR
$UUHQGDPHQWR
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHOXFURV
/XFURVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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&RQVROLGDGR
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$WLYR &LUFXODQWH (P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD DWLQJLX 5 
PLOKmRDFLPDGRYDORUREVHUYDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLO
$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D PRYLPHQWDomR IRL PRWLYDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR
DXPHQWRQRFDL[DHQDUXEULFDGHGXSOLFDWDVDUHFHEHUOLJDGDSULQFLSDOPHQWHjHQWUDGDGHQRYRV
FOLHQWHVQDEDVHGHDVVLQDWXUDVGD&RPSDQKLD


$WLYR1mR&LUFXODQWH(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]DYD5PLO
 VXSHULRU DR YDORU REVHUYDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5  PLO $
YDULDomR VH GHX SULQFLSDOPHQWH HP IXQomR GR IRUWH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD REVHUYDGR QD
FRPSDUDomRHQWUHRVGRLVDQRVFRPRDXPHQWRGRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOQRSHUtRGR


3DVVLYR&LUFXODQWH(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDWRWDOL]DYD5
PLOKmRDXPHQWRGHQDFRPSDUDomRFRPRSDVVLYRFLUFXODQWHDSXUDGRHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5  PLOKmR 2 DXPHQWR QR VDOGR GR 3DVVLYR &LUFXODQWH VH GHX
VXEVWDQFLDOPHQWHHPUD]mRGR L DXPHQWRGRVDOGRGHSDUWHVUHODFLRQDGDVQRPRQWDQWHGH5
PLOPRWLYDGRSHORVHPSUpVWLPRVUHDOL]DGRVSHORVVyFLRVD&RPSDQKLDSDUDVXSRUWDURFUHVFLPHQWR
QDVRSHUDo}HV LL DXPHQWRGRVDOGRGHSDVVLYRGHFRQWUDWRQRPRQWDQWHGH5PLOUHIHUHQWHDR
UHFHELPHQWR DQWHFLSDGR GH FOLHQWHV SDUD VHUYLoRV TXH DLQGD VHUmR SUHVWDGRV H PRWLYDGR SHOR
FUHVFLPHQWR QDV YHQGDV GD &RPSDQKLD H LLL  DXPHQWR GR VDOGR GH 2EULJDo}HV 7ULEXWiULDV QR
PRQWDQWHGH5PLOUHIHUHQWHDRDXPHQWRQRVYDORUHVDSDJDUGHLPSRVWRVGLUHWRVHLQGLUHWRVH
PRWLYDGRSHORFUHVFLPHQWRQDVUHFHLWDVHOXFURVGD&RPSDQKLD


3DWULP{QLR/tTXLGR(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRIRLQHJDWLYRHP5PLO
FRPSDUDGR DR SDWULP{QLR OtTXLGR QHJDWLYR GH 5  PLO HP  GH GH]HPEUR GH  $
PRYLPHQWDomR VH GHX SULQFLSDOPHQWH SHOD UHYHUVmR GR UHVXOWDGR OtTXLGR GR SHUtRGR HP 
FRPSDUDGRDRSUHMXt]RGH5PLOKmRDSXUDGRHPGHGH]HPEURGH
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H[FHWRTXDQGRHP 
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&RQVROLGDGR



5HFHLWD/tTXLGD
&69
/XFUR%UXWR
'HVSHVDV&RP9HQGDV
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
2XWUDV'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
/XFUR 3UHMXt]R $QWHVGH,5H&6/
3URYLV}HVSDUD,5H&6/
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR
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$9
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5HFHLWD /tTXLGD 1RV TXDWUR PHVHV HQFHUUDGRV HP  GH DEULO GH  D UHFHLWD OtTXLGD GD
&RPSDQKLDDWLQJLX5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHQDFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGR
GRDQRDQWHULRUQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV2UHVXOWDGRUHIOHWHRH[SUHVVLYRDXPHQWRQDEDVH
GH FOLHQWHV VRPDGR QD FRPSDUDomR HQWUH RV GRLV SHUtRGRV 2 FUHVFLPHQWR GR IDWXUDPHQWR GD
&RPSDQKLDVHGHXFRPEDVHQRODQoDPHQWRHLPSOHPHQWDomRGHQRYRVSURGXWRVHQDFRQFUHWL]DomR
GDRSHUDomRGHFRPSUDGD6HQFRQTXHMiFRPS{VRIDWXUDPHQWRFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDQRPrV
GHDEULO


&XVWRGR6HUYLoR9HQGLGR &69 $RILQDOGRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULO
GHR&69FRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDDWLQJLX5PLOK}HVVXSHULRUDRFXVWRDSXUDGR
QR DQR DQWHULRU QR PRQWDQWH GH 5  PLOK}HV GHYLGR DR DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QRV FXVWRV
GLUHFLRQDGRVjVHUYLoRVGHWHUFHLURVHPDQXWHQomRGHVLVWHPDVDDWLYLGDGHcore SDUDRbusiness GD
&RPSDQKLD2DXPHQWRQDFRPSDUDomRDQXDOHVWiHPOLQKDFRPRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDDSXUDGD
QRPHVPRSHUtRGRFRPSDUDWLYR


/XFUR%UXWR1RVTXDWURPHVHVHQFHUUDGRVHPGHDEULOGHROXFUREUXWRFRQVROLGDGRGD
&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HVVXSHULRUFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV$GLUHWRULDGD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRIRUWHDXPHQWRUHIOHWHR
FUHVFLPHQWRGRIDWXUDPHQWRREVHUYDGRQRSHUtRGR9DOHUHVVDOWDUTXHD&RPSDQKLDWHPFRQVHJXLGR
PDQWHUVHXVFXVWRVHPQtYHLVUHODWLYDPHQWHFRQIRUWiYHLVPHVPRHPIDVHGHJUDQGHH[SDQVmRGH
EDVHGHFOLHQWHVFRQVHUYDQGRDVVXDVPDUJHQVHPQtYHLVVDXGiYHLVHPHPGHDEULOGH


'HVSHVDV FRP 9HQGDV 1RV SULPHLURV TXDWUR PHVHV GH  DV GHVSHVDV FRP YHQGDV
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD DWLQJLUDP 5  PLOK}HV  VXSHULRU j GHVSHVD FRP YHQGDV
DSXUDGDQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUTXDQGRDWLQJLX5PLO$GLUHWRULDGD&RPSDQKLD
DFUHGLWD TXH R FUHVFLPHQWR DR DXPHQWR GDV GHVSHVDV HVWi UHODFLRQDGR j OLQKD GH SXEOLFLGDGH H
SURSDJDQGDTXHUHVSRQGHXSRU5PLOK}HVGRWRWDOUHJLVWUDGRQDVGHVSHVDVFRPYHQGDVGD
&RPSDQKLDQRSHUtRGRDQDOLVDGR

'HVSHVDV $GPLQLVWUDWLYDV 1R SHUtRGR GH TXDWUR PHVHV HQFHUUDGR  GH DEULO GH  DV
GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV GD &RPSDQKLD DWLQJLUDP 5  PLOK}HV  VXSHULRU j GHVSHVD
DSXUDGDQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV$GLUHWRULDDFUHGLWDTXH
R PRQWDQWH p H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR PRPHQWR GH IRUWH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD FRP
DXPHQWRGRQ~PHURGHFRODERUDGRUHV YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD HFUHVFLPHQWR
GHJDVWRVGLUHFLRQDGRVjIROKDGHSDJDPHQWR


2XWUDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV (P  GH DEULO GH  DV RXWUDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD DWLQJLUDP 5  PLOK}HV 2 DXPHQWR UHIHUHVH EDVLFDPHQWH jV GHVSHVDV GR
FDQFHODPHQWRGRSODQRGHstock option SHOD&RPSDQKLD
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/XFUR 3UHMXt]R DQWHVGH,5H&6/1RSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH
D &RPSDQKLD UHSRUWRX SUHMXt]R DQWHV GD DSXUDomR GH ,5 H &6/ QR PRQWDQWH GH 5  PLO 2
UHVXOWDGRpLQIHULRUDROXFURDSXUDGRQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUTXDQGRWRWDOL]RX5
PLOK}HV

3URYLV}HVSDUD,5H&6/$VSURYLV}HVSDUD,5H&6/WRWDOL]DUDP5PLODRILQDOGRSHUtRGRGH
TXDWUR PHVHV HQFHUUDGR HP  GH DEULO GH   LQIHULRU j SURYLVmR REVHUYDGD QR PHVPR
SHUtRGRGRDQRDQWHULRUQHJDWLYDQRPRQWDQWHGH5PLO

/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDUHSRUWRXSUHMXt]ROtTXLGRGH5
PLO 2 UHVXOWDGR p  LQIHULRU DR OXFUR DSXUDGR QR PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU TXDQGR D
&RPSDQKLDUHSRUWRXOXFURGH5PLOK}HV
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(PPLOKDUHVGH5HDLV
H[FHWRTXDQGRHP 
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5HFHLWD/tTXLGD
&VY
/XFUR%UXWR
'HVSHVDVFRP9HQGDV
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
/XFUR 3UHMXt]R DQWHVGH,5H&6/
3URYLV}HVSDUD,5H&6/
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR
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5HFHLWD/tTXLGD(PGHGH]HPEURGHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5
PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHIUHQWHDRV5PLOK}HVDSXUDGRVQRDQRDQWHULRU2VGLUHWRUHV
GD&RPSDQKLDDWULEXHPRH[FHOHQWHUHVXOWDGRQRDQRDRIRUWHFUHVFLPHQWRRSHUDFLRQDODSUHVHQWDGR
SHOD&RPSDQKLDHPFRPH[SUHVVLYRDXPHQWRQDEDVHGHFOLHQWHVHODQoDPHQWRVGHQRYDV
VHJPHQWDo}HVGHDVVLQDWXUDV SDUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD 


&XVWRGR6HUYLoR9HQGLGR &69 (PGHGH]HPEURGHR&69FRQVROLGDGRGD&RPSDQKLD
DWLQJLX5PLOK}HVVXSHULRUDRPRQWDQWHDSXUDGRQRDQRDQWHULRUQRPRQWDQWHGH5
PLOK}HVGHYLGRDFXVWRVGLUHFLRQDGRVjFXUVRVHWUHLQDPHQWRVHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHWHUFHLURV
$SHVDUGRIRUWHFUHVFLPHQWRDSUHVHQWDGRDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDDGPLQLVWUDomR
WHP FRQVHJXLGR H[SDQGLU R IDWXUDPHQWR HP PDLRU SURSRUomR FRPSDUDGR DR DXPHQWR GRV VHXV
FXVWRVWUD]HQGRPDLRUUHQWDELOLGDGHjRSHUDomRGD&RPSDQKLD

/XFUR%UXWR(PGHGH]HPEURGHROXFUREUXWRFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5
PLOK}HVFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
&RPRGLWRDFLPDDGLUHWRULDHQWHQGHTXHRIRUWHDXPHQWRUHIOHWHRDSULPRUDPHQWRQDHVWUXWXUDGH
FXVWRVGHIRUQHFLPHQWRGHVHUYLoRVSHUPLWLQGRRFUHVFLPHQWRGRIDWXUDPHQWRVHPFRPSURPHWHUDV
GHVSHVDV

'HVSHVDVFRP9HQGDV(PGHGH]HPEURGHDVGHVSHVDVFRPYHQGDVFRQVROLGDGDVGD
&RPSDQKLDDWLQJLUDP5PLOK}HVVXSHULRUjGHVSHVDFRPYHQGDVDSXUDGDQRDQRDQWHULRU
QR PRQWDQWH GH 5  PLOK}HV $ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH R FUHVFLPHQWR DR
DXPHQWRGDVGHVSHVDVHVWiUHODFLRQDGRjSXEOLFLGDGHHSHVTXLVDVDTXDODWLQJLXDSUR[LPDGDPHQWH
5PLOK}HVQRSHUtRGRDQDOLVDGR
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'HVSHVDV $GPLQLVWUDWLYDV (P  GH GH]HPEUR GH  DV GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV GD
&RPSDQKLD DWLQJLUDP 5  PLOK}HV  VXSHULRU j GHVSHVD DSXUDGD QR DQR DQWHULRU QR
PRQWDQWHGH5PLOK}HV$GLUHWRULDDFUHGLWDTXHRPRQWDQWHpH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHOR
PRPHQWRGHIRUWHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDFXOPLQDQGRQRDXPHQWRH[SRQHQFLDOGRQ~PHURGH
FRODERUDGRUHV YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD HFRQVHTXHQWHPHQWHFUHVFLPHQWR
GHJDVWRVGLUHFLRQDGRVjIROKDGHSDJDPHQWR


5HVXOWDGR )LQDQFHLUR (P  GH GH]HPEUR GH  R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD IRL
QHJDWLYR HP 5  PLO 2 FUHVFLPHQWR GH  QD FRPSDUDomR DQXDO TXDQGR R UHVXOWDGR
ILQDQFHLUROtTXLGRGD&RPSDQKLDDWLQJLXSUHMXt]RGH5PLOpIUXWRSULQFLSDOPHQWHGRVMXURVGR
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRPRWLYDGRSHODH[SDQVmRGRHVFULWyULRSDUDFRPSRUWDURDXPHQWRQRQ~PHUR
GHFRODERUDGRUHV


/XFUR 3UHMXt]R DQWHVGH,5H&6/(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHSRUWRXOXFUR
DQWHVGDDSXUDomRGH,5H&6/QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV2UHVXOWDGRpH[SRQHQFLDOPHQWH
VXSHULRUDROXFURDSXUDGRHPTXDQGRWRWDOL]RX5PLO


3URYLV}HVSDUD,5H&6/(PGHGH]HPEURGHDVSURYLV}HVSDUD,5H&6/DWLQJLUDP5
PLOK}HVVXSHULRUjSURYLVmRREVHUYDGDQRDQRDQWHULRUTXDQGRDWLQJLX5PLO


/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSXURXOXFUROtTXLGRUHFRUGH
GH5PLOK}HVFRPPDUJHPOtTXLGDGHFRPSDUDGRDXPOXFUROtTXLGRGH5PLOH
XPDPDUJHPGHQRDQRDQWHULRUSRQWRVSHUFHQWXDLVVXSHULRUjPDUJHPDSXUDGDQRDQR
DQWHULRU 2 UHVXOWDGR UHIOHWH D H[FHOrQFLD QD FRQGXomR GRV QHJyFLRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDIRFDGDQRDXPHQWRGRIDWXUDPHQWRVHPFRPSURPHWHUDHVWUXWXUDGHFXVWRVGR7&
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H[FHWRTXDQGRHP 

'(021675$d2'25(68/7$'2'2(;(5&Ë&,2
&RQVROLGDGR 




5HFHLWD/tTXLGD
&69
/XFUR%UXWR
'HVSHVDVFRP9HQGDV
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
2XWUDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
/XFUR 3UHMXt]R DQWHVGH,5H&6/
3URYLV}HVSDUD,5H&6/
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR














$9



$9

$+















































5HFHLWD /tTXLGD (P  GH GH]HPEUR GH  D UHFHLWD OtTXLGD GD &RPSDQKLD WRWDOL]RX 5 
PLOK}HV XP FUHVFLPHQWR GH  IUHQWH DR 5  PLOKmR DSXUDGR QR DQR DQWHULRU TXH UHIOHWH
SULQFLSDOPHQWHRDXPHQWRQRYROXPHGHDVVLQDWXUDVHFUHVFLPHQWRGDEDVHGHFOLHQWHVUHJLVWUDGRV
QRSHUtRGR
&XVWRGR6HUYLoR9HQGLGR &69 (PGHGH]HPEURGHR&69FRQVROLGDGRGD&RPSDQKLD
DWLQJLX5PLOKmRVXSHULRUDRPRQWDQWHDSXUDGRQRDQRDQWHULRUQRPRQWDQWHGH5
PLO $ YDULDomR VH GHX SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GR DXPHQWR GH FXVWRV GLUHFLRQDGRV j
PDQXWHQomR GH VLVWHPDV ,PSRUWDQWH UHVVDOWDU TXH D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRQVHJXLX
H[SDQGLUDVXDUHFHLWDDEVROXWDVHPFRPSURPHWHUGHPDQHLUDUHOHYDQWHDVXDEDVHGHFXVWRVSDUD
SUHVWDomRGHVHUYLoRV(PR&69FRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDDWLQJLXGDUHFHLWDOtTXLGD
DSXUDGDSRQWRVSHUFHQWXDLVDEDL[RGDUHSUHVHQWDWLYLGDGHREVHUYDGDQRDQRDQWHULRU


/XFUR%UXWR(PGHGH]HPEURGHROXFUREUXWRFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5
PLOK}HVIRUWHFUHVFLPHQWRGHQDFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUQR
PRQWDQWHGH5PLO2FUHVFLPHQWRUHIOHWHRDXPHQWRQDEDVHGHIDWXUDPHQWRGD&RPSDQKLD
PDVSULQFLSDOPHQWHDERDJHVWmRGDDGPLQLVWUDomRQDJHVWmRGDHVWUXWXUDGHFXVWRVGHIRUQHFLPHQWR
GHVHUYLoRVDRVFOLHQWHV
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'HVSHVDVFRP9HQGDV(PGHGH]HPEURGHDVGHVSHVDVFRPYHQGDVFRQVROLGDGDVGD
&RPSDQKLDDWLQJLUDP5PLOKmRVXSHULRUjGHVSHVDFRPYHQGDVDSXUDGDQRDQRDQWHULRU
QR PRQWDQWH GH 5  PLO 2 DXPHQWR UHIOHWH R FUHVFLPHQWR GDV GHVSHVDV UHODFLRQDGDV j
SXEOLFLGDGHQRYDORUGH5PLOK}HVQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


'HVSHVDV $GPLQLVWUDWLYDV (P  GH GH]HPEUR GH  DV GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV GD
&RPSDQKLD DWLQJLUDP 5  PLOK}HV  VXSHULRU j GHVSHVD DSXUDGD QR DQR DQWHULRU QR
PRQWDQWHGH5PLO$VVLPFRPRDFRQWHFHXHPQDFRPSDUDomRHQWUHRVDQRVGHH
WDPEpPIRLREVHUYDGRXPIRUWHFUHVFLPHQWRGDHVWUXWXUDFRUSRUDWLYDGD&RPSDQKLD YLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD FXOPLQDQGRQRDXPHQWRGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV


5HVXOWDGR )LQDQFHLUR (P  GH GH]HPEUR GH  R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD IRL
QHJDWLYRHP5PLO2FUHVFLPHQWRGHQDFRPSDUDomRDQXDOTXDQGRRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
OtTXLGRGD&RPSDQKLDDWLQJLXSUHMXt]RGH5PLOpIUXWRGHGHVSHVDVEDQFiULDV MXURVEDQFiULRV 


/XFUR 3UHMXt]R DQWHVGH,5H&6/(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSXURXOXFURDQWHV
GDDSXUDomRGH,5H&6/QRPRQWDQWHGH5PLOUHYHUWHQGRRSUHMXt]RDSXUDGRQDPHVPDEDVH
FRPSDUDWLYDQRDQRDQWHULRUGH5PLO


3URYLV}HVSDUD,5H&6/(PGHGH]HPEURGHDVSURYLV}HVSDUD,5H&6/DWLQJLUDP5
PLOVXSHULRUjSURYLVmRREVHUYDGDQRDQRDQWHULRUTXDQGRDWLQJLX5PLO


/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR(PGHGH]HPEURGHHPIXQomRGHWRGRRFHQiULRH[SRVWRD
&RPSDQKLDDSXURXOXFUROtTXLGRGH5PLOFRPPDUJHPOtTXLGDGHUHYHUWHQGRXPSUHMXt]R
GH5PLOKmRDSXUDGRQRSHUtRGRDQWHULRU


)/8;2'(&$,;$


$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRVYDORUHVUHODWLYRVDRIOX[RGHFDL[DFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDSDUD
RVSHUtRGRVLQGLFDGRV


&203$5$7,92'$6'(021675$d®(6'2)/8;2'(&$,;$3$5$26
3(5Ë2'26'(48$7520(6(6),1'26(0'($%5,/'(('($%5,/
'((26(;(5&Ë&,2662&,$,6),1'26(0'('(=(0%52'(
(
'(021675$d2'2)/8;2'(&$,;$
&RQVROLGDGR
(PPLOKDUHVGH
5HDLVH[FHWR
TXDQGRHP 

 







¨



¨

&DL[DOtTXLGR
SURYHQLHQWHGDV
DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV

















&DL[DSURYHQLHQWH
GDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR

















&DL[DSURYHQLHQWH
GDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
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)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


$VDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVFRQVXPLUDPFDL[DGH5PLOQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGR
HPGHDEULOGHHPFRPSDUDomRjJHUDomRGHFDL[DGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GH  $ YDULDomR GR IOX[R GH FDL[D GDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV QHVWHV SHUtRGRV WHP FRPR
SULQFLSDLVFDXVDVRDXPHQWRQRVJDVWRVSDUDDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV ,32 1RFRPSDUDWLYR
GRV H[HUFtFLRV GH  H  QRWDVH DXPHQWR QD JHUDomR GH FDL[D GHFRUUHQWH GDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVSDVVDQGRGH55PLOHPSDUD5PLOK}HVQRDQRVHJXLQWHYDULDomR
GHQDFRPSDUDomRHQWUHRVGRLVSHUtRGRV$YDULDomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLD
GRFUHVFLPHQWRH[SRQHQFLDOREVHUYDGRQDVUHFHLWDVGHYHQGDVGD&RPSDQKLD3RUILPQRH[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLREVHUYDGRFRQVXPRGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
QR PRQWDQWH GH 5 5  PLO UHVXOWDGR GH JDVWRV LQFRUULGRV FRP GHVSHVDV FRPHUFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYDVSDUDDHVWUXWXUDomRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR


1R FRPSDUDWLYR GRV SULPHLURV TXDWUR PHVHV GH  H  QRWRXVH DXPHQWR GH  QR
FRQVXPRGHFDL[DGHFRUUHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRSDVVDQGRGH5PLOQRSHUtRGR
GHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGHSDUDXPFRQVXPRGH5PLOK}HVQRPHVPR
SHUtRGRGHFRPRUHVXOWDGRGDVDTXLVLo}HVGHDWLYRVLPRELOL]DGRVHLQWDQJtYHLVSDUDVXSRUWDUR
FUHVFLPHQWRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR


1RFRPSDUDWLYRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPQRWDVHTXH
D &RPSDQKLD LQYHVWLX 5  PLOK}HV HP  H 5  PLO HP  $ YDULDomR VH GHX
SULQFLSDOPHQWH HP IXQomR GD GDV DTXLVLo}HV GH DWLYRV LPRELOL]DGRV H LQWDQJtYHLV SDUD VXSRUWDU R
FUHVFLPHQWR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR (P  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
FRQVXPRGHFDL[DGHVWLQDGRjVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQDFDVDGH5PLOLQIHULRUDR
FRQVXPRGHFDL[DTXHVHULDREVHUYDGRQRDQRVHJXLQWH$GLIHUHQoDQRVYDORUHVHQWUHRVSHUtRGRV
VHGHXHPIXQomRGRQtYHOGHRSHUDomRGD&RPSDQKLDHPFDGDDQRXPDYH]TXHDQHFHVVLGDGHGH
DTXLVLomR GH DWLYRV LPRELOL]DGR H DWLYRV LQWDQJtYHLV VXEVWDQFLDOPHQWH DFRPSDQKD R FUHVFLPHQWR
REVHUYDGRQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR


1R SHUtRGR GH TXDWUR PHVHV HQFHUUDGR HP  GH DEULO GH  DV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR
JHUDUDP5PLOK}HVDRFDL[DGD&RPSDQKLDIRUWHFUHVFLPHQWRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGR
DQRDQWHULRU$YDULDomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHODHPLVVmRGHGHErQWXUHVGD&RPSDQKLDQR
PRQWDQWHGH5PLOK}HV$RILQDOGHGHGH]HPEURGHDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
FRQVXPLUDP 5  PLOK}HV FRPSDUDGD j JHUDomR GH FDL[D SURYHQLHQWH GDV DWLYLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWRQDFDVDGH5PLOREVHUYDGDQRDQRGH$GLIHUHQoDHQWUHRVGRLVSHUtRGRV
SRGH VHU DWULEXtGD j SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV QR PRQWDQWH GH 5 PLO H SDJDPHQWR GH
DUUHQGDPHQWRVUHODFLRQDGRVDRDWXDOHVFULWyULRGD&RPSDQKLD3RUILPQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLDJHUDUDPFDL[DGH5
PLOKmR  VXSHULRU j JHUDomR GH FDL[D TXH VHULD REVHUYDGD QR DQR VHJXLQWH $ TXHGD QD
FRPSDUDomRHQWUHRVGRLVSHUtRGRVVHGHXHPIXQomRGDDXVrQFLDGHDXPHQWRVGHFDSLWDOHP
XPDYH]TXHDJHUDomRGHFDL[DREVHUYDGDSDUDHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDDLVVR
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5HVXOWDGR2SHUDFLRQDOH)LQDQFHLURV
D UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRUHPHVSHFLDO
L

GHVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

1RSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHJUDQGHSDUWHGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDHUDSURYHQLHQWH
GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV FRP DVVLQDWXUDV FXUVRV H WUHLQDPHQWRV UHDOL]DGRV SRU PHLR GD VXD
SODWDIRUPDGLJLWDO
5 PLO 
5HFHLWD
%UXWD
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(PGHDEULODUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDDWLQJLX5PLOK}HVUHVXOWDGRVXSHULRUj
UHFHLWDEUXWDDSXUDGDQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUTXDQGRDWLQJLXRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
(PGHGH]HPEURGHDUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDDWLQJLX5PLOK}HVUHVXOWDGR
VXSHULRUjUHFHLWDEUXWDDSXUDGDQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUTXDQGRDWLQJLXRPRQWDQWHGH5
 PLOK}HV 3RU ILP QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  D UHFHLWD EUXWD GD
&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOKmRLQIHULRUjUHFHLWDTXHVHULDDSXUDGDQRDQRVHJXLQWH
$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDFRQFOXLTXHRSHUDDSHQDVHPXPVHJPHQWRRSHUDFLRQDOUHODFLRQDGRj
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHWUHLQDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRSURILVVLRQDOFRPIRFRQDiUHDILQDQFHLUDH
SRUWDQWRFRQVLGHUDGLVSHQViYHODGLYXOJDomRGHRXWURVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
LL

IDWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2VUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDVmRVXEVWDQFLDOPHQWHRULXQGRVGDDWLYLGDGHGHSUHVWDomR
GHVHUYLoRVFRPDVVLQDWXUDVFXUVRVHWUHLQDPHQWRVUHDOL]DGRVSRUPHLRGDVXDSODWDIRUPDGLJLWDOTXH
SRGHPVHUDIHWDGRVHPPDLRURXPHQRUHVFDODSRUYDULiYHLVPDFURHFRQ{PLFDVWDLVFRPRLQIODomRH
IOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURVSRGHPLPSDFWiORVFRQIRUPHLQGLFDGRVQRLWHP F DEDL[R
E YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDUHGXomRGDWD[D6(/,&SDUDHQFRUDMRXIRUWHPHQWHD
PLJUDomRGHLQYHVWLGRUHVHPEXVFDGHDWLYRVPDLVUHQWiYHLVTXHRVDSUHVHQWDGRVHPLQYHVWLPHQWRV
GHUHQGDIL[DGHWDOIRUPDTXHWDOYDULDomRSRGHULDLPSDFWDUGHPDQHLUDUHOHYDQWHRIDWXUDPHQWRGD
&RPSDQKLDXPDYH]TXHJUDQGHSDUWHGDVXDEDVHGHIDWXUDPHQWRpSURYHQLHQWHGHDVVLQDWXUDGH
VHUYLoRVGLUHFLRQDGRVjLQYHVWLGRUHV
F LPSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRVGRFkPELR
HGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRHPLVVRUTXDQGR
UHOHYDQWH
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHJUDQGHSDUWHGDUHFHLWDDSXUDGDpSURYHQLHQWHGRVHUYLoR
GHDVVLQDWXUDVIRFDGDHPVHUYLoRVYROWDGRVDRPHUFDGRILQDQFHLUR$'LUHWRULDHQWHQGHTXHSRVVtYHLV
LPSDFWRV FDXVDGRV SRU XPD YDULDomR QD LQIODomR GR PHUFDGR EUDVLOHLUR QmR VHULD PDWHULDOPHQWH
UHOHYDQWHSDUDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDGDGRDQDWXUH]DGRVHXQHJyFLRVHUEDVLFDPHQWHGLJLWDO
3RURXWURODGRWHQGRHPYLVWDTXHJUDQGHSDUWHGRVLQVXPRVGD&RPSDQKLDVmRREWLGRVDWUDYpVGH
IRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURVXPDIRUWHGHVYDORUL]DomRGDPRHGDEUDVLOHLUDIUHQWHDRGyODURXTXDOTXHU
RXWUDPRHGDHVWUDQJHLUDSRGHULDWHUUHOHYDQWHLPSDFWRQDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDRXWURVULVFRVGHPHUFDGRTXHQmRHVWmRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRP
YDULDomR GDV WD[DV GH FkPELR WD[D GH MXURV LQIODomR H YDULDomR GH SUHoRV (VVHV ULVFRV HVWmR
H[SOLFLWDGRVQR,WHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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  2V GLUHWRUHV GHYHP FRPHQWDU RV HIHLWRV UHOHYDQWHV TXH RV HYHQWRV DEDL[R WHQKDP
FDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPDFDXVDUQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRHPLVVRUHHP
VHXVUHVXOWDGRV

D LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVILQGRHPGHDEULOGH
HQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDLQWURGXomRRX
DOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRX
LQWURGXomRGHXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D

E FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

(P  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD DGTXLULX R FRQWUROH GD 6HQFRQ $ DTXLVLomR GD 6HQFRQ IRL
DSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHDEULOGHHRV
'LUHWRUHVHQWHQGHPTXHWDODTXLVLomRUHSUHVHQWRXDLQFRUSRUDomRDRSRUWIyOLRGD&RPSDQKLDGH
XPDIHUUDPHQWDHVVHQFLDOSDUDVLPSOLILFDomRGDYLGDGRLQYHVWLGRU3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHD
UHIHULGDDTXLVLomRYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(PFRQWUDSDUWLGDjWUDQVIHUrQFLDGDVTXRWDVD&RPSDQKLDSDJDUiDRVVyFLRVGD6HQFRQRYDORUGH
5PLOK}HVGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPSDJRVDWtWXORGHVLQDO5PLOK}HVIRUDPSDJRV
GLDV DSyV D GDWD GH DTXLVLomR H 5  PLOK}HV VHUmR SDJRV HP  SDUFHODV PHQVDLV LJXDLV H
VXFHVVLYDVVHQGRDSULPHLUDSDUFHODGHYLGDHPGHPDLRGH

3DUD ILQDQFLDU WDO DTXLVLomR HP  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD HPLWLRX  GHErQWXUHV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVQRYDORUWRWDOGH5PLOK}HV$VGHErQWXUHVQmRHVWDYDPVXMHLWDVD
MXURV IL[R RX YDULiYHO DWXDOL]DomR PRQHWiULD SDUWLFLSDomR QR OXFUR GD &RPSDQKLD HRX TXDOTXHU
IRUPDGHUHPXQHUDomR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDHPLVVmRGH'HErQWXUHVYHUVHomRGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$GLFLRQDOPHQWHHPGHMXQKRGHIRLFRQVWLWXtGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPR6U
,VDUHO &DOHEH 0DVVD D 7& *HVWmR (PSUHVDULDO /WGD ³7& *HVWDR´  WHP SRU REMHWR VRFLDO DV
VHJXLQWHV DWLYLGDGHV D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH FRQVXOWRULD QR UDPR HPSUHVDULDO DWHQGHQGR
SULQFLSDOPHQWHDViUHDVGHGHVHQYROYLPHQWRRUJDQL]DFLRQDOSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRTXDOLGDGHH
SURGXWLYLGDGHDXGLWRULDDQiOLVHGHYLDELOLGDGHWpFQLFDSDUDLPSODQWDomRRXH[SDQVmRGHQHJyFLRV
FRQGXomR RUJDQL]DomR H UHDOL]DomR GH SDOHVWUDV FXUVRV VHPLQiULRV FRQJUHVVRV VLPSyVLRV H
GHPDLVHHYHQWRVVREUHDVVXQWRVGHLQWHUHVVHHPSUHVDULDO1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D&RPSDQKLDGHWLQKDGRFDSLWDOVRFLDO

F HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULO
GHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHTXDLVTXHUHYHQWRV
RXRSHUDo}HVQmRXVXDLVFRPUHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVH
HVSHUD TXH YHQKDP FDXVDU HIHLWR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV RX UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD
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2VGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU
D

PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

1%&7*5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH,)56
$1%&7*,)56HVWDEHOHFHXXPDHVWUXWXUDDEUDQJHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHHTXDQGRXPD
UHFHLWDpUHFRQKHFLGDHSRUTXDQWRDUHFHLWDpPHQVXUDGD5HIHULGRQRUPDWLYRVXEVWLWXLXD1%&7*
5HFHLWDVD1%&7*&RQWUDWRVGH&RQVWUXomRHLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV'HDFRUGR
FRPD1%&7*,)56DUHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRFOLHQWHREWpPRFRQWUROHGRVEHQVRX
VHUYLoRV'HWHUPLQDURPRPHQWRGDWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHHPXPPRPHQWRHVSHFtILFRQRWHPSR
RXDRORQJRGRWHPSRUHTXHUMXOJDPHQWR
$&RPSDQKLDDGRWRXDQRYDQRUPDQDGDWDGHYLJrQFLDUHTXHULGDGHIRUPDSURVSHFWLYDSRLVDYDOLRX
RV LPSDFWRV GHWDOKDGRV GRV DVSHFWRV UHIHUHQWHV j PHQVXUDomR H GLYXOJDomR GDV REULJDo}HV GH
SHUIRUPDQFH H FRQWUDSDUWLGD HVSHUDGD QD YHQGD GH DVVLQDWXUDV H SUHVWDomR GRV VHUYLoRV GH
WUHLQDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRSURILVVLRQDOHJHUHQFLDOFRPIRFRQDiUHDILQDQFHLUDHHPSUHVDULDO
EHPFRPRHIHWXRXDQiOLVHGHGHWHUPLQDGDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVHVWDEHOHFLGDVQRPRPHQWRGD
FRQWUDWDomRGRVUHIHULGRVVHUYLoRVFXMRVHIHLWRVGDDYDOLDomRGRVLPSDFWRVGHDGRomRD1%&7*
,)56QmRIRUDPVLJQLILFDWLYRVSDUDDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
1mR Ki FRPSRQHQWH GH ILQDQFLDPHQWR VLJQLILFDWLYR QRV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRP FOLHQWHV QHP
GHFODUDGD GH IRUPD H[SUHVVD QR FRQWUDWR QHP GH IRUPD LPSOtFLWD SHORV WHUPRV GH SDJDPHQWR
SDFWXDGRVSHODVSDUWHV 7DPEpPQmRKiFRPSRQHQWHGHFRQWUDSUHVWDomRDSDJDUDRFOLHQWHQRV
FRQWUDWRV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD $ FRQWUDSUHVWDomR SURPHWLGD DR FOLHQWH HVWi GHFODUDGD
H[SUHVVDPHQWH HP FRQWUDWR RX DFRUGR UHDOL]DGR H Ki QmR SUHYLVmR GH YDULDELOLGDGH VREUH DV
WUDQVDo}HVGHUHFHLWDV
2VDFRUGRVFHOHEUDGRV WHUPRVHFRQGLo}HV HQWUHD&RPSDQKLDHRVXVXiULRVFRQWrPVXEVWkQFLD
FRPHUFLDO XPD YH] TXH VmR DSURYDGRV SHODV SDUWHV H RV GLUHLWRV GH FDGD SDUWH EHP FRPR DV
FRQGLo}HVGHSDJDPHQWRVmRFODUDPHQWHLGHQWLILFDGDV
1%&7*,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV,)56
$1%&7*,)56HVWDEHOHFHXUHTXHULPHQWRVSDUDUHFRQKHFHUHPHQVXUDUDWLYRVILQDQFHLURV
SDVVLYRVILQDQFHLURVHDOJXQVFRQWUDWRVGHFRPSUDRXYHQGDGHLWHQVQmRILQDQFHLURV(VWDQRUPD
VXEVWLWXLXD1%&7* 5 ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomR
L  &ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHDWLYRVILQDQFHLURVHSDVVLYRVILQDQFHLURV

$ 1%& 7* ,)56  FRQWpP WUrV SULQFLSDLV FDWHJRULDV GH FODVVLILFDomR SDUD DWLYRV ILQDQFHLURV
PHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR9DORU-XVWRSRUPHLRGH2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHV ³9-25$´ H
9DORU-XVWRSRUPHLRGR5HVXOWDGR ³9-5´ $FODVVLILFDomRGHDWLYRVILQDQFHLURVGHDFRUGRFRPD1%&
7*,)56pJHUDOPHQWHEDVHDGDQRPRGHORGHQHJyFLRVQRTXDOXPDWLYRILQDQFHLURpJHUHQFLDGRH
HP VXDV FDUDFWHUtVWLFDV GH IOX[RV GH FDL[D FRQWUDWXDLV $ 1%& 7* ,)56  HOLPLQRX DV FDWHJRULDV
DQWLJDVGD1%&7* 5 GHWtWXORVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLV
SDUDYHQGD'HDFRUGRFRPD1%&7*,)56RVGHULYDWLYRVHPEXWLGRVHPTXHRFRQWUDWRSULQFLSDO
pXPDWLYRILQDQFHLURQRHVFRSRGDQRUPDQXQFDVmRVHSDUDGRV(PYH]GLVVRRLQVWUXPHQWRILQDQFHLUR
KtEULGRpDYDOLDGRSDUDFODVVLILFDomRFRPRXPWRGR
$1%&7*,)56UHWHYHHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQD1%&7* 5 SDUD
DFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURV
$ DGRomR GD 1%& 7* ,)56  QmR WHYH XP HIHLWR VLJQLILFDWLYR QDV SROtWLFDV FRQWiEHLV GD
&RPSDQKLDUHODFLRQDGDVDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
LL  ImpairmentGHDWLYRVILQDQFHLURV

$1%&7*,)56VXEVWLWXLXRPRGHORGH³SHUGDVLQFRUULGDV´SRUXPPRGHORGH³SHUGDVGHFUpGLWR
HVSHUDGDV´ 2 QRYR PRGHOR GH UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO DSOLFDVH DRV DWLYRV ILQDQFHLURV
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PHQVXUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR DWLYRV GH FRQWUDWRV H LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD PHQVXUDGRV DR
9-25$PDVQmRDLQYHVWLPHQWRVHPLQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV1RVWHUPRVGD1%&7*,)56
DVSHUGDVGHFUpGLWRVmRUHFRQKHFLGDVPDLVFHGRGRTXHQD1%&7* 5 
(VSHUDVHTXHDVSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVLQFOXtGRVQRHVFRSRGRPRGHOR
GH UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GD 1%& 7* ,)56  DXPHQWHP H WRUQHPVH PDLV YROiWHLV $
DSOLFDomRGRVUHTXLVLWRVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGD1%&7*,)56HPGHMDQHLURGH
QmRWHYHXPHIHLWRVLJQLILFDWLYRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
1%&7* 5 $UUHQGDPHQWR,)56
$&RPSDQKLDDGRWRXD1%&7* 5 ,)56XWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPHIHLWR
FXPXODWLYRQDGDWDGDDGRomRLQLFLDOLVWRpDSDUWLUGHGHMDQHLURGHFRQVLGHUDQGRRGLUHLWR
GH XVR LJXDO DR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR QD GDWD GH DGRomR LQLFLDO PRGLILFDGD 2V GHWDOKHV GDV
PXGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHVWmRGLYXOJDGRVDEDL[R
D 'HILQLomRGHDUUHQGDPHQWR
$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD GHWHUPLQDYD QR LQtFLR GR FRQWUDWR VH HOH HUD RX FRQWLQKD XP
DUUHQGDPHQWRFRQIRUPHD1%&,7*$VSHFWRV&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR
0HUFDQWLO$&RPSDQKLDDJRUDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRFRPEDVHQD
GHILQLomRGHDUUHQGDPHQWR
1DWUDQVLomRSDUDD1%&7* 5 ,)56D&RPSDQKLDHVFROKHXDSOLFDURH[SHGLHQWHSUiWLFR
FRP UHODomR j GHILQLomR GH DUUHQGDPHQWR TXH DYDOLD TXDLV WUDQVDo}HV VmR DUUHQGDPHQWRV $
&RPSDQKLDDSOLFRXD1%&7* 5 ,)56DSHQDVDFRQWUDWRVSUHYLDPHQWHLGHQWLILFDGRVFRPR
DUUHQGDPHQWRV
2VFRQWUDWRVTXHQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPD1%&7* 5 H
1%&,7*QmRIRUDPUHDYDOLDGRVTXDQWRjH[LVWrQFLDGHXPDUUHQGDPHQWRGHDFRUGRFRPD1%&
7* 5 ,)563RUWDQWRDGHILQLomRGHXPDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR1%&7* 5 ,)56
IRLDSOLFDGRDSHQDVDFRQWUDWRVILUPDGRVRXDOWHUDGRVHPRXDSyVGHMDQHLUR
E &RPRDUUHQGDWiULR

&RPR DUUHQGDWiULR D &RPSDQKLD DUUHQGD EDVLFDPHQWH LPyYHLV $ &RPSDQKLD FODVVLILFDYD
DQWHULRUPHQWH RV DUUHQGDPHQWRV FRPR RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLURV FRP EDVH HP VXD DYDOLDomR
VREUH VH R DUUHQGDPHQWR WUDQVIHULD VLJQLILFDWLYDPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV LQHUHQWHV j
SURSULHGDGH GR DWLYR VXEMDFHQWH j &RPSDQKLD 'H DFRUGR FRP D 1%& 7*  5 ,)56  D
&RPSDQKLD UHFRQKHFH DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR H SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR SDUD WRGRV RV
DUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLVRXVHMDHVVHVDUUHQGDPHQWRVHVWmRQREDODQoRSDWULPRQLDO
1R LQtFLR RX QD PRGLILFDomR GH XP FRQWUDWR TXH FRQWpP XP FRPSRQHQWH GH DUUHQGDPHQWR D
&RPSDQKLDDORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHP
VHXSUHoRLQGLYLGXDO
1RHQWDQWRSDUDDUUHQGDPHQWRVLPRELOLiULRVD&RPSDQKLDRSWRXSRUQmRVHSDUDURVFRPSRQHQWHV
TXHQmRVmRGHDUUHQGDPHQWRHFRQWDELOL]DURDUUHQGDPHQWRHRVFRPSRQHQWHVGHQmRDUUHQGDPHQWR
DVVRFLDGRVFRPRXP~QLFRFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWR
$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD FODVVLILFDYD RV DUUHQGDPHQWRV LPRELOLiULRV FRPR DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLV GH DFRUGR FRP D 1%& 7*  5  1D WUDQVLomR SDUD HVVHV DUUHQGDPHQWRV RV
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRIRUDPPHQVXUDGRVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVUHPDQHVFHQWHV
GRDUUHQGDPHQWRGHVFRQWDGRVjWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDHPGHMDQHLUR
GH2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRVSRUXPYDORULJXDODRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
DMXVWDGR SHOR YDORU GH TXDLVTXHU UHFHELPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR DQWHFLSDGRV RX DFXPXODGRV D
&RPSDQKLDDSOLFRXHVVDDERUGDJHPDRVHXDUUHQGDPHQWRLPRELOLiULR
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do Auditor
$&RPSDQKLDWHVWRXVHXVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXDQWRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
QDGDWDGHWUDQVLomRHFRQFOXLXTXHQmRKiLQGLFDomRGHTXHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDSUHVHQWHP
SUREOHPDVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
$ &RPSDQKLD XWLOL]RX YiULRV H[SHGLHQWHV SUiWLFRV DR DSOLFDU D 1%& 7*  5 ,)56  D
DUUHQGDPHQWRVDQWHULRUPHQWHFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVGHDFRUGRFRPD1%&
7* 5 (PSDUWLFXODU
•

H[FOXLX RV FXVWRV GLUHWRV LQLFLDLV GD PHQVXUDomR GR DWLYR GH GLUHLWR GH XVR QD GDWD GD
DSOLFDomRLQLFLDOH

•

XWLOL]RXLQIRUPDomRUHWURVSHFWLYDDRGHWHUPLQDURSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

F  ,PSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

1DWUDQVLomRSDUDD1%&7* 5 ,)56D&RPSDQKLDQmRUHFRQKHFHXDWLYRVGHGLUHLWRGHXVR
DGLFLRQDLV H SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR DGLFLRQDLV FRQVLGHUDQGR TXH QmR KDYLD FRQWUDWR FRP
FRPSRQHQWH GH DUUHQGDPHQWR DQWHULRU DR H[HUFtFLR VRFLDO GH  3RUWDQWR RV 'LUHWRUHV GD
&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHQmRKRXYHLPSDFWRQDWUDQVLomR
E

HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHQmRKRXYHDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLVTXHWLYHUDP
HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHEHP
FRPRQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH
F

UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRUHODWyULRGRDXGLWRU

1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVHQFHUUDGRHPGHDEULOGH
QmRKRXYHTXDLVTXHUUHVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
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2VGLUHWRUHVGHYHPLQGLFDUHFRPHQWDUSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVDGRWDGDVSHORHPLVVRU
H[SORUDQGR HP HVSHFLDO HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV IHLWDV SHOD DGPLQLVWUDomR VREUH TXHVW}HV
LQFHUWDV H UHOHYDQWHV SDUD D GHVFULomR GD VLWXDomR ILQDQFHLUD H GRV UHVXOWDGRV TXH H[LMDP
MXOJDPHQWRVVXEMHWLYRVRXFRPSOH[RVWDLVFRPRSURYLV}HVFRQWLQJrQFLDVUHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWDFUpGLWRVILVFDLVDWLYRVGHORQJDGXUDomRYLGD~WLOGHDWLYRVQmRFLUFXODQWHVSODQRVGH
SHQVmR DMXVWHV GH FRQYHUVmR HP PRHGD HVWUDQJHLUD FXVWRV GH UHFXSHUDomR DPELHQWDO
FULWpULRVSDUDWHVWHGHUHFXSHUDomRGHDWLYRVHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  H FRP DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR
,)56  HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards Board ,$6%  DV TXDLV LQFOXHP DV
GLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVHPLWLGRV
SHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 H&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& TXH
HVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLURHPLWLGDVSHOR,$6%
$ $GPLQLVWUDomR FRQVLGHUD XPD SUiWLFD FRQWiELO FUtWLFD TXDQGR HOD p LPSRUWDQWH SDUD UHWUDWDU D
VLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHUHTXHUMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRPSOH[RVRXVLJQLILFDWLYRV
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHDOL]DPRVHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVTXHDIHWDPRV
PRQWDQWHV GH DWLYRV SDVVLYRV UHFHLWDV H GHVSHVDV GLYXOJDGDV FRP EDVH HP QRVVD H[SHULrQFLD
KLVWyULFDHHPRXWURVIDWRUHVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVHTXHDFUHGLWDPRVVHUHPUD]RiYHLVGLDQWHGDV
FLUFXQVWkQFLDV3RULVVRRVUHVXOWDGRVSRGHPVHUGLIHUHQWHVGDTXHOHVHVWLPDGRV
$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVSDUDDVVHJXUDUTXHLQIRUPDo}HVVmRSUHFLVDV
HWUDQVSDUHQWHVUHODWLYDVjVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVYLJHQWHVHDRDPELHQWHGHQHJyFLRV
$V HVWLPDWLYDV H MXOJDPHQWRV VLJQLILFDWLYRV DSOLFDGRV SHOD &RPSDQKLD QD SUHSDUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDHVWmRDVVLPDSUHVHQWDGDV
D 7HVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV impairment 
$DGPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRVDWLYRVFRPREMHWLYRGHDYDOLDUHYHQWRV
RX PXGDQoDV QDV FLUFXQVWkQFLDV HFRQ{PLFDV RSHUDFLRQDLV RX WHFQROyJLFDV TXH SRVVDP LQGLFDU
GHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO6HQGRWDLVHYLGrQFLDVLGHQWLILFDGDVHWHQGRRYDORU
FRQWiELOOtTXLGRH[FHGLGRRYDORUUHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGDXPDSHUGDHVWLPDGDSDUDGHVYDORUL]DomR
SHUGDSRUimpairment DMXVWDQGRVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRDRYDORUUHFXSHUiYHO
2 YDORUUHFXSHUiYHO GHXP DWLYRRXGH GHWHUPLQDGD XQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D 8*&  pGHILQLGR
FRPRVHQGRRPDLRUHQWUHRYDORUHPXVRHRYDORUOtTXLGRGHYHQGD$DGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDFDGD
XPGRVVHXVVHJPHQWRVFRPRVHQGRXPDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D 8*& 
1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmRGHVFRQWDGRVDR
VHXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOLWDRFXVWRPpGLR
SRQGHUDGRGHFDSLWDOSDUDDLQG~VWULDHPTXHRSHUDDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D2YDORUOtTXLGRGH
YHQGDpGHWHUPLQDGRVHPSUHTXHSRVVtYHOFRPEDVHHPFRQWUDWRGHYHQGDILUPHHPXPDWUDQVDomR
HPEDVHVFRPXWDWLYDVHQWUHSDUWHVFRQKHFHGRUDVHLQWHUHVVDGDVDMXVWDGRSRUGHVSHVDVDWULEXtYHLV
jYHQGDGRDWLYRRXTXDQGRQmRKiFRQWUDWRGHYHQGDILUPHHFRPEDVHQRSUHoRGHPHUFDGRGH
XPPHUFDGRDWLYRRXQRSUHoRGDWUDQVDomRPDLVUHFHQWHFRPDWLYRVVHPHOKDQWHV
E &DSLWDOL]DomRGHJDVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
$V DWLYLGDGHV GH GHVHQYROYLPHQWR HQYROYHP XP SODQR RX SURMHWR GHVWLQDGR D SURGX]LU SURGXWRV
QRYRV RX VXEVWDQFLDOPHQWH DSULPRUDGRV 2V JDVWRV FRP GHVHQYROYLPHQWR VmR FDSLWDOL]DGRV
VRPHQWH TXDQGR WRGRV RV VHJXLQWHV HOHPHQWRV HVWLYHUHP SUHVHQWHV   YLDELOLGDGH WpFQLFD SDUD
FRQFOXLURDWLYRLQWDQJtYHOSDUDTXHHOHHVWHMDGLVSRQtYHOSDUDXVRRXYHQGD  LQWHQomRGHFRQFOXLU
RDWLYRLQWDQJtYHOHXViORRXYHQGrOR  FDSDFLGDGHGHXVDURXYHQGHURDWLYRLQWDQJtYHO  RV
DWLYRVLQWDQJtYHLVUHVXOWDPHPEHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXUR~WLOSDUDXVRLQWHUQRRXYHQGDGHDWLYRV
 GLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVWpFQLFRVILQDQFHLURVHRXWURVUHFXUVRVDGHTXDGRVSDUDFRQFOXLUVHX
GHVHQYROYLPHQWRHXVDURDWLYRLQWDQJtYHOH  FDSDFLGDGHGHPHQVXUDUFRPVHJXUDQoDRVJDVWRV
DWULEXtYHLVDRDWLYRLQWDQJtYHOGXUDQWHRVHXGHVHQYROYLPHQWR
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2VJDVWRVFDSLWDOL]DGRVLQFOXHPRFXVWRGHPmRGHREUDHPDWHULDLVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLV
jSUHSDUDomRGRDWLYR2XWURVJDVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV
$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORDWLYRpDYDOLDGRSHORFXVWRGHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDH
SHUGDV SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO $ DPRUWL]DomR p LQLFLDGD TXDQGR R GHVHQYROYLPHQWR p
FRQFOXtGRHRDWLYRHVWiGLVSRQtYHOSDUDXVR'XUDQWHRSHUtRGRGHGHVHQYROYLPHQWRRDWLYRpWHVWDGR
SDUDimpairmentDQXDOPHQWH
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
DRVDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHPQR
VHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheet items WDLVFRPR
L

DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLV leasing 
DWLYRVRXSDVVLYRVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHTXDWURPHVHVILQGRHPGHDEULO
GH  H[FHWR SHORV DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV GHULYDGRV GH FRQWUDWRV GH ORFDomR TXH
DQWHULRUPHQWHjDGRomRGR,)56&3& 5 HPGHMDQHLURGHQmRHUDPUHFRQKHFLGRV
QREDODQoRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLD
LL

FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKDYLDFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDV
TXDLVDHQWLGDGHPDQWHQKDULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV
GD&RPSDQKLDHPGHDEULOGHHHPGHGH]HPEURGHH
LLL

FRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR KDYLD FRQWUDWRV GH IXWXUD FRPSUD H YHQGD GH
SURGXWRVRXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHDEULOGH
HHPGHGH]HPEURGHH
LY

FRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKDYLDFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDQmRHYLGHQFLDGD
QRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHDEULOGHHHPGHGH]HPEURGH
H
Y

FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR KDYLD FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRVQmRHYLGHQFLDGDQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHDEULOGHH
HPGHGH]HPEURGHH
ERXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki RXWURV LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHDEULOGHHHPGHGH]HPEURGHH

653
PÁGINA: 175 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

  (P UHODomR D FDGD XP GRV LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV
LQGLFDGRVQRLWHP

D FRPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU D DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD
&RPSDQKLD

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV UHIHUHQWHV DR SHUtRGR GH TXDWUR PHVHV ILQGR HP  GH DEULO GH  H DRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH

EQDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV UHIHUHQWHV DR SHUtRGR GH TXDWUR PHVHV ILQGR HP  GH DEULO GH  H DRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH

FQDWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGRHPLVVRU
HPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV UHIHUHQWHV DR SHUtRGR GH TXDWUR PHVHV ILQGR HP  GH DEULO GH  H DRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
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10.8 - Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do
emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a.

investimentos, incluindo:
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
ii. fontes de financiamento dos investimentos
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
i.

A Companhia realizou R$ 2,6 milhões em investimentos até o final de 2020 utilizando-se do seu
próprio fluxo de caixa como fonte de financiamento. Grande parte destes investimentos foram
direcionados à compra de telefones, computadores e outros equipamentos necessários ao
desenvolvimento do trabalho de seus colaboradores. Aproximadamente R$ 667 mil foram utilizados
em benfeitorias em imóveis de terceiros. A Companhia não possui imóveis próprios ou itens em
processo de investimento.
Em 1º de abril de 2021, a Companhia adquiriu o controle da Sencon. A aquisição da Sencon foi
aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 1º de abril de 2021 e os
Diretores entendem que tal aquisição representou a incorporação, ao portfólio da Companhia, de
uma ferramenta essencial para simplificação da vida do investidor. Para mais informações sobre a
referida aquisição, ver item 15.7 deste Formulário de Referência.
Em contrapartida à transferência das quotas, a Companhia pagará aos sócios da Sencon o valor de
R$ 42 milhões, dos quais R$ 2 milhões foram pagos a título de sinal, R$ 18 milhões foram pagos 30
dias após a data de aquisição e R$ 22 milhões serão pagos em 12 parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sendo a primeira parcela devida em 30 de maio de 2021.
Para financiar tal aquisição, em 30 de abril de 2021, a Companhia realizou a emissão de
728 debêntures conversíveis em ações, no valor total de R$ 72,8 milhões. As debêntures não
estavam sujeitas a juros, fixo ou variável, atualização monetária, participação no lucro da Companhia
e/ou qualquer forma de remuneração.
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5 de julho de 2021, foi aprovada
(i) a conversão das 728 Debêntures Conversíveis em 12.140.769 ações ordinárias de emissão da
Companhia, (ii) o aumento do capital social da Companhia em 12.140.769 ações ordinárias, pelo
preço de emissão de, aproximadamente, R$ 5,99632527 por ação, fixado de acordo com o inciso I
do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, totalizando R$ 72.800.000,00, as
quais foram totalmente integralizadas mediante a conversão das 728 Debêntures Conversíveis; e (iii)
a consignação, em razão da conversão das Debêntures Conversíveis, do cancelamento automático
da totalidade das Debêntures Conversíveis. Para mais informações sobre a emissão de Debêntures,
ver seção 18.5 deste Formulário de Referência.
Não foram realizados desinvestimentos de capital nos últimos três exercícios sociais e no período de
quatro meses findo em 30 de abril de 2021, nem tampouco existe desinvestimento de capital
relevante em andamento e/ou previsto.
b.
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não aplicável, haja vista que não há nenhuma aquisição de plantas, equipamentos, patentes e outros
ativos que deva influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
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c.

novos produtos e serviços, indicando:
i.
ii.

iii.
iv.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
projetos em desenvolvimento já divulgados
montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

A Companhia planeja, com os recursos provenientes de sua oferta pública inicial de ações, realizar
aquisições, investir em marketing, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e contratação de
novos colaboradores.
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  &RPHQWDU VREUH RXWURV IDWRUHV TXH LQIOXHQFLDUDP GH PDQHLUD UHOHYDQWH R GHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDOHTXHQmRWHQKDPVLGRLGHQWLILFDGRVRXFRPHQWDGRVQRVGHPDLVLWHQVGHVWDVHomR

&29,'

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVXUWRHSLGHPLDSDQGHPLDHRX
HQGHPLDGHGRHQoDVQRJHUDOLQFOXVLYHDTXHODVSDVVtYHLVGHWUDQVPLVVmRSRUKXPDQRVQR%UDVLO
RXQDVGHPDLVSDUWHVGRPXQGRDH[HPSORGDSDQGHPLDGHFODUDGDSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD
6D~GH ³206´ HPUD]mRGDGLVVHPLQDomRGRQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY  ³&29,'´ SURYRFRX
H SRGH FRQWLQXDU D SURYRFDU XPD PDLRU YRODWLOLGDGH QR PHUFDGR GH FDSLWDLV LQWHUQR HRX JOREDO
FRQIRUPHRFDVRHUHVXOWDUHPSUHVVmRQHJDWLYDVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD)UHQWHDRVLQ~PHURV
GHVDILRV RULJLQDGRV SHOD SDQGHPLD GH &RYLG D ³WHFQRORJLD´ WRUQRXVH JUDQGH DOLDGD SDUD
DGDSWDomR GDV DWLYLGDGHV GD VRFLHGDGH XPD YH] TXH JDUDQWLX D FRQWLQXLGDGH GRV QHJyFLRV
DSRLDQGRDDGDSWDomRGRVPDLVYDULDGRVVHWRUHVjQRYDUHDOLGDGH

'LDQWHGHXPFHQiULRFRPWDQWDVLQFHUWH]DVRPRGHORGHQHJyFLRGD&RPSDQKLDIRLFRQWHPSODGR
GXUDQWH R DQR GH  FRP FUHVFLPHQWR $ JUDGDWLYD UHGXomR GD WD[D UHIHUHQFLDO 6HOLF D TXDO
LPSDFWRXVHYHUDPHQWHRVUHQGLPHQWRVDIHULGRVHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVWUDGLFLRQDLVRULJLQRXXP
JUDQGHFRQWLQJHQWHGHQRYRVLQYHVWLGRUHVSHVVRDVItVLFDVj%ROVDGH9DORUHV % 'XUDQWHRDQRGH
RQ~PHURGHLQYHVWLGRUHVSHVVRDVItVLFDVDWLQJLXRSDWDPDUGHPLOK}HVGHXVXiULRVRTXH
UHSUHVHQWDXPLQFUHPHQWHHPWRUQRGHPLOK}HVGHXVXiULRVVRPHQWHQRDQRGH2DXPHQWR
GRQ~PHURGHSHVVRDVItVLFDVQD%UHIOHWLXXPDXPHQWRQRQ~PHURGHFOLHQWHVQD&RPSDQKLDTXH
EXVFDP XP DPELHQWH VHJXUR GH WUHLQDPHQWR FDSDFLWDomR  GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV H
RSRUWXQLGDGHVGHUHQGLPHQWRVQRPHUFDGRILQDQFHLUR

0HGLGDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGD&29,'

&RPRUHIOH[RGHQRVVDUiSLGDH[SDQVmRD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDQoRXHPDJHQGDVSDUD
DSULPRUDPHQWRGHVXDJRYHUQDQoDGHQWUHDVTXDLVSRGHPRVGHVWDFDUDUHYLVmRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVSDUDRSHUtRGRILQGRHPGHPDUoRGHHDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
GRV H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H GR SHUtRGR GH TXDWUR PHVHV
HQFHUUDGRHPGHDEULOGH

$ &RPSDQKLD HQYLGRX WRGRV RV HVIRUoRV SDUD SUHVHUYDU D VD~GH GH VHXV FRODERUDGRUHV H D
PDQXWHQomR GDV VXDV RSHUDo}HV GXUDQWH R DQR GH  H  FRP R GHVHQYROYLPHQWR GH
SURWRFRORVPtQLPRVGHVHJXUDQoDSDUDUHWRUQRjVDWLYLGDGHV

$TXLVLomRGD6HQFRQ

7HQGRHPYLVWDDUHOHYkQFLDGDDTXLVLomRGD6HQFRQQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD
&RPSDQKLDDGLFLRQDOPHQWHjVLQIRUPDo}HVMiDSUHVHQWDGDVQHVWD6HomRHGHPRGRDSURPRYHU
PDLRUFRPSDUDELOLGDGHSDUDRVSHUtRGRVGHTXDWURPHVHVILQGRVHPGHDEULOGHHEHP
FRPRSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHLQFOXLQHVWHLWHP
DVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVVXSOHPHQWDUHV

L  LQIRUPDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVSURIRUPDQmRDXGLWDGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHTXDWUR
PHVHV ILQGR HP  GH DEULO GH  H H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH 
FRQIRUPHUHTXHULGRSHOD,QVWUXomR&90QGHGHMXQKRGHHHPDWHQGLPHQWRj
2ULHQWDomR 7pFQLFD 2&3&  ± $SUHVHQWDomR GH LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV SUR
IRUPDHPLWLGDSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVHDSURYDGDSHOR&RQVHOKR)HGHUDO
GH &RQWDELOLGDGH &7*   H &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ,QVWUXomR &90   $V
GHPRQVWUDo}HV FRQVROLGDGDV GR UHVXOWDGR SUR IRUPD QmR DXGLWDGRV IRUDP SUHSDUDGRV SDUD
UHIOHWLURVHIHLWRVGDRSHUDomRGHFRPELQDomRGHQHJyFLRVFRPRVHUHIHULGD&RPELQDomRWLYHVVH
DFRQWHFLGRHPGHMDQHLURGHH

LL  GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDVDXGLWDGDVGD&$/&6LVWHPDVGHJHVWmR/WGDUHIHUHQWHV
DRVSHUtRGRVGHTXDWURPHVHVILQGRVHPGHDEULOGHHHH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRV
HPGHGH]HPEURGHH
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7&75$'(56&/8%6$
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5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
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'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV

(P  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD R 7& 3ULYDWH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLDH,VUDHO&DOHEH0DVVD2PDU$MDPH=DQDWWR0LUDQGD3HGUR*HUDOGR%HUQDUGRGH
$OEXTXHUTXH)LOKR6WDUW8SV%5+ROGLQJ/WGD5DIDHO)HUUL*XLOOHUPR$QGUHV3DUUD%HUQDO3HGUR
0HGHLURV0DFKDGR/XL])HOLSHGH$UD~MR3RQWHV*LUmR3HGUR0DULDQRGD5RFKD6DQWRVH-DYLHU
$OHMDQGUR 5DPDFFLRWWL FHOHEUDUDP R ³,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH (VFULWXUD GH (PLVVmR 3ULYDGD GH
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH4XLURJUDIiULDGD3ULPHLUD(PLVVmR
GD7&7UDGHUV&OXE6$´SRUPHLRGRTXDOD&RPSDQKLDHPLWLXGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHP
Do}HV ³'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV´ QRYDORUWRWDOGH5$(VFULWXUDIRLDGLWDGDHP
GHPDLRGHSRUPHLRGR³3ULPHLUR$GLWDPHQWRDR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGH
(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH4XLURJUDIiULD
GD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´HHPGHMXOKRGHSRUPHLRGR³6HJXQGR
$GLWDPHQWRDR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGH(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV
HP$o}HVHP6pULHÒQLFDGD(VSpFLH4XLURJUDIiULDGD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´
(P$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHIRLDSURYDGD L 
D FRQYHUVmR GDV  'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV HP  Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD LL RDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHPDo}HVRUGLQiULDVSHOR
SUHoRGHHPLVVmRGHDSUR[LPDGDPHQWH5SRUDomRIL[DGRGHDFRUGRFRPRLQFLVR,
GRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVWRWDOL]DQGR5DV
TXDLVIRUDPWRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGDVPHGLDQWHDFRQYHUVmRGDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVH LLL 
DFRQVLJQDomRHPUD]mRGDFRQYHUVmRGDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVGRFDQFHODPHQWRDXWRPiWLFR
GDWRWDOLGDGHGDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a
divulgação de projeções e estimativas neste Formulário de Referência é facultativa. Assim, a
Companhia optou por não divulgar projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais e
financeiras) relacionadas a ela ou a suas atividades.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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'HVFUHYHUDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGRHPLVVRUFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQRVHXHVWDWXWR
VRFLDOHUHJLPHQWRLQWHUQRLGHQWLILFDQGR
D DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXHVH
UHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
L
VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHHVVHVUHJLPHQWRV
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPRHQRPi[LPRPHPEURVHIHWLYRV
DFLRQLVWDVRXQmRWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH
DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRVVXLXP5HJLPHQWR,QWHUQRDSURYDGRSRUVXDUHXQLmR
UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  2 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVWi
GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD QR VLWH GD &90 KWWSVZZZJRYEUFYP  H QR VLWH GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD KWWSZZZWFFRPEUUL 
&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHSUHYLVWRHPVHX5HJLPHQWR,QWHUQRHQR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLD
L

IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

LL 

HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGD'LUHWRULDHIL[DUVXDVDWULEXLo}HVREVHUYDGRRGLVSRVWRQR
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

LLL 

ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV 'LUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLD VROLFLWDU LQIRUPDo}HV VREUH FRQWUDWRV FHOHEUDGRV RX HP YLD GH FHOHEUDomR H
TXDLVTXHURXWURVDWRV

LY 

RUJDQL]DUVHX IXQFLRQDPHQWR SRU PHLR GH UHJUDV SUySULDVFRQVXEVWDQFLDGDVHP UHJLPHQWR
LQWHUQRDSURYDGRHPRGLILFDGRSHORSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Y

DSURYDU H DOWHUDU DV SROtWLFDV FyGLJR GH FRQGXWD H UHJLPHQWRV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD
FRQIRUPHH[LJLGRVSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

YL 

HOHJHUHGHVWLWXLUDTXDOTXHUWHPSRRVPHPEURVGRVFRPLWrVHVWDWXWiULRVGHDVVHVVRUDPHQWR
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR HVWDEHOHFHU VHXV UHJLPHQWRV LQWHUQRV GH
IXQFLRQDPHQWR

YLL 

GHOLEHUDU VREUH D FULDomR H[WLQomR H IXQFLRQDPHQWR GH FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR QmR
SUHYLVWRVQR(VWDWXWRHOHJHQGRHGHVWLWXLQGRDTXDOTXHUWHPSRRVUHVSHFWLYRVPHPEURVH
HVWDEHOHFHQGRRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVGHIXQFLRQDPHQWR

YLLL 

PDQLIHVWDUVHVREUHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRDVFRQWDVGD'LUHWRULDHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGHFDGDH[HUFtFLR

L[ 

FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRXQRVFDVRVSUHYLVWRVQD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

[

VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

[L 

VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHDOWHUDomRGR(VWDWXWR6RFLDO

[LL 

GHFODUDUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRFRPEDVHQROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRHP
FXUVRRXHPUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV

[LLL 

DSURYDUHUHYHURSODQRGHQHJyFLRVRRUoDPHQWRDQXDOHSODQRSOXULDQXDOGD&RPSDQKLD
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EHPFRPRIRUPXODUSURSRVWDGHRUoDPHQWRGHFDSLWDODVHUVXEPHWLGDj$VVHPEOHLD*HUDO
[LY 

GHOLEHUDU VREUH D RXWRUJD GHQWUR GR OLPLWH GH FDSLWDO DXWRUL]DGR H GH DFRUGR FRP SODQR
DSURYDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH RSomR GH FRPSUD RX GH VXEVFULomR GH Do}HV D
DGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRSHVVRDVQDWXUDLVGD&RPSDQKLDRX
GH VRFLHGDGH FRQWURODGDV VHP GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD SDUD RV DFLRQLVWDV EHP FRPR RXWURV
SODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RTXHVHMDPUHIHUHQFLDGRVRXEDVHDGRVHPDo}HVRXYDORUHV
PRELOLiULRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

[Y 

DXWRUL]DUDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPRTXRWLVWDRXDFLRQLVWDEHP
FRPRVXDSDUWLFLSDomRHPFRQVyUFLRVjoint venturesHHPRXWUDVIRUPDVGHDVVRFLDomRRX
DOLDQoDV HVWUDWpJLFDV FRP WHUFHLURV EHP FRPR DXWRUL]DU D DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH
LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV TXH H[FHGD HP 5 R PRQWDQWH
SUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD

[YL 

DSURYDUDDTXLVLomRDOLHQDomRRQHUDomRRXDUUHQGDPHQWRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGR
DFRQIHUrQFLDDRFDSLWDOGHRXWUDVRFLHGDGHHPYDORUVXSHULRUD5H[FHWRVH
Mi WLYHUHP VLGR FRQWHPSODGDV QR SODQR GH QHJyFLRV HRX RUoDPHQWR DQXDO DSURYDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

[YLL 

DSURYDUDFRQWUDWDomRGHHQGLYLGDPHQWRVREDIRUPDGHHPSUpVWLPRRXHPLVVmRGHWtWXORVRX
DVVXQomRGHGtYLGDRXRXWUDVIRUPDVGHREULJDomRFDVRUHIHULGDRSHUDomRJHUHUHVXOWDGRGD
GLYLVmR GD GtYLGD OtTXLGD SRU (%,7'$ VXSHULRU D  YH]HV H[FHWR VH Mi WLYHUHP VLGR
FRQWHPSODGDV QR SODQR GH QHJyFLRV HRX RUoDPHQWR DQXDO DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

[YLLL 

HVWDEHOHFHU R YDORU GH DOoDGD GD 'LUHWRULD SDUD D SUiWLFD GH DWRV TXH WHQKDP SRU REMHWR
UHQXQFLDU D GLUHLWRV GD &RPSDQKLD RX WUDQVLJLU EHP FRPR DXWRUL]DU D SUiWLFD GH DWRV TXH
WHQKDPSRUREMHWRUHQXQFLDUDGLUHLWRVGD&RPSDQKLDRXWUDQVLJLUHPYDORUVXSHULRUDRYDORU
GH DOoDGD GD 'LUHWRULD H[FHWR VH Mi WLYHUHP VLGR FRQWHPSODGDV QR SODQR GH QHJyFLRV HRX
RUoDPHQWRDQXDODSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

[L[ 

DSURYDU D FRQVWLWXLomR GH {QXV H JUDYDPHV H D SUHVWDomR GH DYDLV ILDQoDV H JDUDQWLDV D
REULJDo}HVSUySULDVHRXGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDFXMRYDORUWRWDOH[FHGD
5  H[FHWR VH Mi WLYHUHP VLGR FRQWHPSODGDV QR SODQR GH QHJyFLRV HRX
RUoDPHQWRDQXDODSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

[[ 

HVWDEHOHFHUDSROtWLFDGHWUDQVDomRHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDHREVHUYDGRR
GLVSRVWRHPUHIHULGDSROtWLFDDSURYDUDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV

[[L 

DXWRUL]DU D QHJRFLDomR GD &RPSDQKLD FRP VXDV SUySULDV Do}HV H FRP LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV UHIHUHQFLDGRV jV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD EHP FRPR D DOLHQDomR H R
FDQFHODPHQWRGHDo}HVHPWHVRXUDULDREVHUYDGDDOHJLVODomRDSOLFiYHO

[[LL 

GHOLEHUDUVREUHRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGREHPFRPR
GD HPLVVmR GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR GD HPLVVmR GH Do}HV GHErQWXUHV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVHE{QXVGHVXEVFULomR

[[LLL 

GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR SDUD FRORFDomR SULYDGD RX SRU PHLR GH RIHUWD S~EOLFD GH
GLVWULEXLomRGHQRWDVSURPLVVyULDVHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVRXQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV

[[LY 

GHOLEHUDUVREUHDFRQWUDWDomRHDGHVWLWXLomRGHDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

[[Y 

PDQXWHQomR GH LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD RX VXDV &RQWURODGDV HP EHQV GH FDSLWDO
&$3(;  DFLPD GH  GR YDORU WRWDO GRV DWLYRV LPRELOL]DGRV GD &RPSDQKLD RX VXDV
&RQWURODGDV RX FDVR QmR HVWHMD SUHYLVWR QR RUoDPHQWR DQXDO HRX SODQR GH QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD

[[YL 

PDQLIHVWDUVHIDYRUiYHORXFRQWUDULDPHQWHDUHVSHLWRGHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGH
Do}HV TXH WHQKD SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH SDUHFHU SUpYLR
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IXQGDPHQWDGR GLYXOJDGR QRV WHUPRV GD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHLV QR TXDO VH
PDQLIHVWDUiDRPHQRV L VREUHDFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGH
Do}HVTXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPUHODomRDR
SUHoR HDRVSRWHQFLDLV LPSDFWRV SDUD D OLTXLGH]GRVYDORUHV PRELOLiULRVGH VXD WLWXODULGDGH LL 
TXDQWRDRVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL DUHVSHLWR
GHDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR
[[YLL 

DYRFDUHGHFLGLUVREUHTXDOTXHUPDWpULDRXDVVXQWRTXHQmRVHFRPSUHHQGDQDFRPSHWrQFLD
SULYDWLYDGD$VVHPEOHLD*HUDORXGD'LUHWRULD

2 ~QLFR FRPLWr GH DVVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DWXDOPHQWH p R &RPLWr GH
$XGLWRULD,QIRUPDo}HVVREUHR5HJLPHQWR,QWHUQRHDVDWULEXLo}HVGRyUJmRSRGHPVHUHQFRQWUDGDV
QRLWHP D LLDEDL[R
3RUILPFRQIRUPHLQGLFDGRQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDFRQWDFRP
XPD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD DWXDOPHQWH OLGHUDGD SRU XPD GDV PDLRUHV HPSUHVDV JOREDLV GH
DXGLWRULD WULEXWRV FRQVXOWRULD H WUDQVDo}HV GR SDtV &XPSUH D $XGLWRULD ,QWHUQD L  PRQLWRUDU H
DYDOLDUGHIRUPDLQGHSHQGHQWHHLPSDUFLDODTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHGR3URJUDPDHRVSURFHVVRV
GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD H UHFRPHQGDU PHOKRULDV LL  YHULILFDU D FRQIRUPLGDGH GR
3URJUDPDFRPHVWDHRXWUDVSROtWLFDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLD LLL UHFRPHQGDUDDGRomRGHSODQRV
GH DomR H DFRPSDQKDU H DXGLWDU VXD LPSOHPHQWDomR H HIHWLYLGDGH LY  HODERUDU H GLVSRQLELOL]DU
UHODWyULRVHLQIRUPDo}HVDR&RQVHOKRSRUPHLRGHVHX&RPLWrSDUDVXEVLGLDURDFRPSDQKDPHQWR
GDHIHWLYLGDGHGR3URJUDPDHGRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDH Y FRQWUDWDU
RDX[tOLRH[WHUQRGHXPDFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDREVHUYDGRRRUoDPHQWRDSURYDGRSHOR&RQVHOKR
SDUDDHODERUDomRUHYLVmRHRXH[HFXomRGRSODQRGHDXGLWRULDLQWHUQDTXDQGRQHFHVViULR
LL
VHRHPLVVRUSRVVXLFRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULRLQIRUPDQGRFDVRSRVLWLYRVXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH R PHVPR DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR
$ &RPSDQKLD SRVVXL &RPLWr GH $XGLWRULD 7UDWDVH GH yUJmR FROHJLDGR GH IXQFLRQDPHQWR
SHUPDQHQWH YLQFXODGR GLUHWDPHQWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH DWXD FRP LQGHSHQGrQFLD
FRPUHODomRj'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHWHPSRUILQDOLGDGHDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
QR PRQLWRUDPHQWR H FRQWUROH GH TXDOLGDGH GDV GHPRQVWUDo}HV H LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV QR
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHQRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
25HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDIRLDSURYDGRQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  H HVWi GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD QR VLWH GD &90
KWWSVZZZJRYEUFYP HQRVLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ZZZWFFRPEUUL 
2&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDWHPFRPRDWULEXLo}HV
L
DVVHVVRUDU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QDV DWLYLGDGHV GH DYDOLDomR H FRQWUROH GDV
DXGLWRULDVLQGHSHQGHQWHHLQWHUQD
LL 

RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

LLL 
DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
LY 
DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD H GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD
Y

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

YL 
DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV
YLL 
SRVVXLUPHLRVSDUDDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWRGH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRV
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LQFOXVLYH FRP SUHYLVmR GH SURFHGLPHQWRV HVSHFtILFRV SDUD SURWHomR GR SUHVWDGRU H GD
FRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
YLLL  DYDOLDU SUHYLDPHQWH DV WUDQVDo}HV FRP R REMHWLYR GH LGHQWLILFDU D  DV WUDQVDo}HV
FODVVLILFDGDV RX SRWHQFLDOPHQWH FODVVLILFDGDV FRPR WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV E  D
DSOLFDELOLGDGH GRV SURFHGLPHQWRV H FRQGLo}HV SUHYLVWDV QD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVH F DVSDUWHVUHODFLRQDGDVHQYROYLGDVQDWUDQVDomRHDH[LVWrQFLDGHVLWXDo}HVGH
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVH
L[ 
HODERUDU H GLYXOJDU DQXDOPHQWH UHODWyULR DQXDO UHVXPLGR FRQWHPSODQGR DV UHXQL}HV
UHDOL]DGDVHRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGLVFXWLGRVHGHVWDFDQGRDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
LLL
GHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
LQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULDFRP
RDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLQIRUPDQGRRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWD
GDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1mRREVWDQWHD&RPSDQKLDQmRSRVVXDXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULD
R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHPFRQKHFLPHQWRHDSURYDWRGRVRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDHGHPDLV
VHUYLoRV D VHUHP SUHVWDGRV SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV $ FRQWUDWDomR GRV VHUYLoRV QmR
UHODFLRQDGRV j DXGLWRULD H[WHUQD HVWi DOLQKDGD GH PRGR D DVVHJXUDU TXH RV GHPDLV VHUYLoRV
SUHVWDGRVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQmRJHUHPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHSHUGDGHLQGHSHQGrQFLD
RXREMHWLYLGDGHSDUDRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDH[WHUQDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD SRU DWp  PHPEURV UHVLGHQWHV H GRPLFLOLDGRV QR %UDVLO
DFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDXP
PDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVSHUPLWLGDDUHHOHLomR
$WXDOPHQWHD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQmRFRQWDFRPXP5HJLPHQWR,QWHUQRDSURYDGR
2EVHUYDGRVRVYDORUHVGHDOoDGDIL[DGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGR(VWDWXWR
6RFLDO GD &RPSDQKLD FRPSHWH j 'LUHWRULD DGPLQLVWUDU H JHULU RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
HVSHFLDOPHQWH
L
FXPSULUHID]HUFXPSULURHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDHDVGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO
LL 
VXEPHWHU DQXDOPHQWH j DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R 5HODWyULR GD
$GPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
EHPFRPRDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRU
LLL 
GHOLEHUDU VREUH D DOWHUDomR GR HQGHUHoR GD VHGH GD &RPSDQKLD GHVGH TXH QR PHVPR
0XQLFtSLREHPFRPRVREUHDDEHUWXUDWUDQVIHUrQFLDHHQFHUUDPHQWRGHILOLDLVHVFULWyULRVGHSyVLWRV
UHSUHVHQWDo}HVHTXDLVTXHURXWURVHVWDEHOHFLPHQWRVQR%UDVLOHQRH[WHULRUH
LY 
GHFLGLUVREUHTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHMDGHFRPSHWrQFLDSULYDWLYDGD$VVHPEOHLD*HUDO
RXGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWH
L

FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGH'LUHWRULD
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LL 
OLGHUDUSODQHMDUFRRUGHQDUVXSHUYLVLRQDUHJHULUDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFRRUGHQDQGR
HRULHQWDQGRRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHDVDWLYLGDGHVGRVGHPDLV'LUHWRUHV
LLL 
VXEPHWHU j DSURYDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RV SODQRV GH QHJyFLR RUoDPHQWRV
DQXDLVSODQRVSOXULDQXDLVGD&RPSDQKLDSURPRYHQGRDVXDH[HFXomRQRVWHUPRVDSURYDGRV
LY 
IRUPXODU H GLVFXWLU D HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD MXQWR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H DRV
&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRTXDQGRUHTXHULGREHPFRPRHVWDEHOHFHURVFULWpULRVSDUDDH[HFXomR
GDV GHOLEHUDo}HV GD $VVHPEOHLD *HUDO H GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP D SDUWLFLSDomR GRV
GHPDLV'LUHWRUHV
Y
LQGLFDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPHVSDUDFRPSRVLomRGD'LUHWRULDHUHFRPHQGDU
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGHVWLWXLomRGHTXDOTXHUPHPEURGD'LUHWRULD
YL 

UHSUHVHQWDUD'LUHWRULDSHUDQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH

YLL 

H[HUFHURXWUDVIXQo}HVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRPSHWHDR'LUHWRU)LQDQFHLUR
L
GLULJLU H FRRUGHQDU D iUHD DGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUD  ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR
HODERUDQGRVXDSURSRVWDGHRUoDPHQWRDQXDO
LL 

VXSHUYLVLRQDURVVHUYLoRVFRQWiEHLVHGHJHVWmRHFRQWUROHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

LLL 
FRRUGHQDU D HODERUDomR H UHYLVDU DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H R UHODWyULR DQXDO GD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
LY 
FRRUGHQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV UHODWLYDV jV RSHUDo}HV GH QDWXUH]D ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLDSURYHQGRLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHJHUHQFLDLVDRVGHPDLV'LUHWRUHVHDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
Y
UHVSRQGHUSHORFRQWUROHGRIOX[RGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHLQYHVWLPHQWRVYLVDQGRD
PD[LPL]DU R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR GHQWUR GRV QtYHLV GH ULVFR SUHYLDPHQWH HVWDEHOHFLGRV SHOD
&RPSDQKLD
YL 
FRQWURODU R FXPSULPHQWR GRV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV QR TXH VH UHIHUH DRV UHTXLVLWRV
OHJDLV DGPLQLVWUDWLYRV RUoDPHQWiULRV ILVFDLV H FRQWUDWXDLV GDV RSHUDo}HV LQWHUDJLQGR FRP RV
yUJmRVGD&RPSDQKLDHFRPDVSDUWHVHQYROYLGDV
YLL 
HODERUDUSURSRVWDGHGHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRDVHUDSUHVHQWDGDDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomREHPFRPRVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUFDODUHVHLQWHUPHGLiULRVHMXURV
VREUHFDSLWDOSUySULRSDUDGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
YLLL  H[HUFHU RXWUDV IXQo}HV GHWHUPLQDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HRX SHOR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH
1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRPSHWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
L
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHRVyUJmRVGHFRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQR
PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV HP TXH RV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD IRUHP
DGPLWLGRVjQHJRFLDomR
LL 
FRRUGHQDU H RULHQWDU R UHODFLRQDPHQWR H FRPXQLFDomR HQWUH D &RPSDQKLD H VHXV
LQYHVWLGRUHV D &90 D % H GHPDLV yUJmRV GH FRQWUROH TXH DWXHP QRV PHUFDGRV GH YDORUHV
PRELOLiULRVQRVTXDLVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
LLL 

JXDUGDURVOLYURVVRFLHWiULRVH]HODUSHODUHJXODULGDGHGRVVHXVDVVHQWDPHQWRV
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LY 
WRPDUSURYLGrQFLDVSDUDPDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD&90
D % H GHPDLV yUJmRV GH FRQWUROH TXH DWXHP QRV PHUFDGRV GH YDORUHV PRELOLiULRV QRV TXDLV RV
YDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomRH
Y
H[HUFHU RXWUDV IXQo}HV GHWHUPLQDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HRX SHOR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH
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F
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR LQVWDORX R &RQVHOKR )LVFDO QRV ~OWLPRV WUrV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGH
FDGD yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR HP FDVR
SRVLWLYR
L
D SHULRGLFLGDGH GD DYDOLDomR H VXD DEUDQJrQFLD LQGLFDQGR VH D DYDOLDomR p IHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]D QR PtQLPR XPD YH] DR DQR D DYDOLDomR GDV DWLYLGDGHV H
GHVHPSHQKR L  GR SUySULR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GH FDGD XP GRV VHXV PHPEURV LL  GD
'LUHWRULD H GH FDGD XP GH VHXV PHPEURV H LLL  GR &RPLWr GH $XGLWRULD H GH FDGD XP GH VHXV
PHPEURV
(VWmRVXMHLWRVDRSURFHVVRGHDYDOLDomRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDH
GR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUSHORPHQRVGXDVUHXQL}HVRUGLQiULDVGHVGHD
~OWLPDDYDOLDomR
$DYDOLDomRGHYHUiDEUDQJHUDVPHWDVHVWDEHOHFLGDVHDSHUIRUPDQFHGRVPHPEURVGHFDGDyUJmR
EHPFRPRVXDDGHUrQFLDjVSROtWLFDVHDRVYDORUHVGD&RPSDQKLD
LL

PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGR&RPLWrGH
$XGLWRULD EHP FRPR GRV UHVSHFWLYRV PHPEURV p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHQGRSRVVtYHODXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGR&RPLWr
GH$XGLWRULDVHUmRGLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RQVHOKR-iRVUHVXOWDGRVLQGLYLGXDLVGHFDGD
XPGRVFRQVHOKHLURVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR3RU
VXDYH]RVUHVXOWDGRVGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGRV'LUHWRUHVHGRVPHPEURV
GR&RPLWrGH$XGLWRULDVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVFRQVHOKHLURV
(P UHODomR j PHWRGRORJLD DGRWDGD R SURFHVVR GH DYDOLDomR FRQVLVWH QDV VHJXLQWHV HWDSDV L 
DXWRDYDOLDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL  DYDOLDomR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GR SUySULR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GR &RPLWr GH $XGLWRULD
HQTXDQWR yUJmRV FROHJLDGRV H LLL  DYDOLDomR LQGLYLGXDO SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGR&RPLWrGH$XGLWRULD
2 SURFHVVR GH DYDOLDomR p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV FDUDFWHUtVWLFDV H
UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHX 3UHVLGHQWH GD 'LUHWRULD H GR
&RPLWr GH $XGLWRULD EHP FRPR GRV UHVSHFWLYRV PHPEURV EXVFDQGR DOFDQoDU XP DOWR QtYHO GH
HVSHFLDOL]DomRGXUDQWHDDYDOLDomR
$DYDOLDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULD
GHYH FRQVLGHUDU GHQWUH RXWURV FULWpULRV L  DVVLGXLGDGH QR H[DPH H QR GHEDWH GDV PDWpULDV
GLVFXWLGDV LL  D FRQWULEXLomR DWLYD QR SURFHGLPHQWR GHFLVyULR H LLL  R FRPSURPHWLPHQWR FRP R
H[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV
2VPHPEURVGD'LUHWRULDSRUVXDYH]VmRDYDOLDGRVGHDFRUGRFRPDVXDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOH
PHWDVFRUSRUDWLYDVGHILQLGDVDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLD
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LLL
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH
2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV DSUHVHQWDGRV DRV yUJmRV DYDOLDGRV H DRV UHVSRQViYHLV SHOD
FRRUGHQDomRGDDYDOLDomRGHYHPVHUXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDURVSRQWRVIRUWHVH
RVSRQWRVTXHGHYHPVHUPHOKRUDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrGH$XGLWRULD'LUHWRULD
HVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURV
8PDYH]LGHQWLILFDGRVWDLVSRQWRVD&RPSDQKLDSRGHHVWDEHOHFHUSODQRVGHDomRSDUDDPHOKRULD
FRQWtQXDGRIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRVFRPLWrVHPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD2V
SODQRVGHDomRSRGHPWUDWDUSRUH[HPSORGDGHILQLomRGHPHWDVSDUDRDQRVXEVHTXHQWH
2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGHFDGDFRQVHOKHLURGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GRVPHPEURVGD'LUHWRULDHGRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGH
IHHGEDFNLQGLYLGXDLVQRLQWXLWRGHHQGHUHoDURVSRQWRVVXSUDFLWDGRV
LY

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

2SURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYH
VHUFRRUGHQDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHQGR IDFXOWDWLYD D FRQWUDWDomR GH HPSUHVD GH
FRQVXOWRULDSDUDDVVHVVRUDUHVWHSURFHVVR$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDLVVHUYLoRV
GHDVVHVVRULDH[WHUQDQmRKDYLDPVLGRFRQWUDWDGRV
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'HVFUHYHUDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLVLQGLFDQGR
D SUD]RVGHFRQYRFDomR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD SUiWLFD GLIHUHQFLDGD TXDQWR DRV SUD]RV GH FRQYRFDomR GH $VVHPEOHLDV
*HUDLVHPUHODomRDRGLVSRVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

'HVWHPRGRHPFRQIRUPLGDGHFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHDUHJXODPHQWDomRGD&90
DV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDGHYHUmRVHUFRQYRFDGDVHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPQR
PtQLPRGLDVHHPVHJXQGDFRQYRFDomRFRPQRPtQLPRGLDVGHDQWHFHGrQFLDFRPH[FHomR
GD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDFXMRHGLWDOGHFRQYRFDomRpGLYXOJDGRMXQWDPHQWHFRPDSURSRVWD
GDDGPLQLVWUDomRGLDVDQWHVGDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD

E &RPSHWrQFLDV

&RQIRUPHGLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRPSHWHj$VVHPEOHLD*HUDODOpPGHWRGDV
DVDWULEXLo}HVHFRPSHWrQFLDVSUHYLVWDVHPOHL

L
WRPDU DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

LL  GHOLEHUDUVREUHDGHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLR

LLL  IL[DUDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD
DVVLPFRPRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

LY  UHIRUPDUR(VWDWXWR6RFLDO

Y  HOHJHU RX GHVWLWXLU RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR )LVFDO VH
LQVWDODGR

YL  VXVSHQGHU R H[HUFtFLR GRV GLUHLWRV GH DFLRQLVWD QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLV

YLL  GHOLEHUDUVREUHDDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHRDFLRQLVWDFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDO
VRFLDO

YLLL  GHOLEHUDU VREUH WUDQVIRUPDomR IXVmR LQFRUSRUDomR LQFRUSRUDomR GH Do}HV H FLVmR GD
&RPSDQKLD

L[  GHOLEHUDUVREUHDGLVVROXomROLTXLGDomRHH[WLQomRGD&RPSDQKLD

[  HOHJHUHGHVWLWXLUOLTXLGDQWHVHMXOJDUOKHVDVFRQWDV

[L  DXWRUL]DURVDGPLQLVWUDGRUHVDFRQIHVVDUIDOrQFLDHSHGLUUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
GD&RPSDQKLD

[LL  DXPHQWR GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HP YDORU VXSHULRU DR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR
HVWDEHOHFLGRQR(VWDWXWR

[LLL  UHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD

[LY  RUHVJDWHRXDPRUWL]DomRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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[Y  GHOLEHUDUVREUHGLVSHQVDGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVFRPRUHTXLVLWR
SDUDDVDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRREVHUYDGRRGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGR

[YL  DOWHUDomRRXVDtGDGHVHJPHQWRGHOLVWDJHPGD&RPSDQKLDQD%EHPFRPRDOLVWDJHPGH
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPEROVDVGHYDORUHVQRH[WHULRU

[YLL  RFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDGD&RPSDQKLDH

[YLLL  GHOLEHUDUVREUHGLVSHQVDGDREULJDomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

F

HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH


2VGRFXPHQWRVUHODWLYRVjV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDHVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDV
QRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV

1DVHGHGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD5XD/HRSROGR
&RXWR0DJDOKDHV-UQDQGDU&(3

 1D SiJLQD HOHWU{QLFD GD &RPSDQKLD ZZZWFFRPEUUL QD SiJLQD HOHWU{QLFD GD &90
KWWSVZZZJRYEUFYP HQDSiJLQDHOHWU{QLFDGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRZZZEFRPEU

G LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
$VVHPEOHLDV*HUDLVXPDYH]TXHFRQVLGHUDDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDVXILFLHQWHV

H VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$ &RPSDQKLD QmR WHP UHJUDV RX SUiWLFDV HVSHFtILFDV SDUD D VROLFLWDomR GH SURFXUDo}HV SHOD
DGPLQLVWUDomR SDUD R H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR 2V UHTXLVLWRV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV
RXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVHVWmRGHVFULWRVQRLWHP³I´DEDL[R

I IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDV
SRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSDUDSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLD*HUDORV
DFLRQLVWDV RX VHXV UHSUHVHQWDQWHV GHYHUmR DSUHVHQWDU j &RPSDQKLD GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH H
DWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDO

D  FRPSURYDQWH H[SHGLGR SHOD LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD SUHVWDGRUD GRV VHUYLoRV GH HVFULWXUDomR GDV
Do}HVGD&RPSDQKLDDWXDOL]DGR

E LQVWUXPHQWRGHRXWRUJDGHSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRH

F UHODWLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVSDUWLFLSDQWHVGDFXVWyGLDIXQJtYHOGHDo}HVQRPLQDWLYDVRH[WUDWR
FRQWHQGRDUHVSHFWLYDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDHPLWLGRSHORyUJmRFRPSHWHQWHDWXDOL]DGR

2 UHSUHVHQWDQWH GR DFLRQLVWD SHVVRD MXUtGLFD GHYHUi DSUHVHQWDU RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV
GHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVQRyUJmRFRPSHWHQWH D FRQWUDWRRXHVWDWXWRVRFLDOH E DWRVRFLHWiULRGH
HOHLomRGRDGPLQLVWUDGRUTXH EL FRPSDUHFHUj$VVHPEOHLD*HUDOFRPRUHSUHVHQWDQWHGDSHVVRD
MXUtGLFDRX ELL DVVLQDUSURFXUDomRSDUDTXHWHUFHLURUHSUHVHQWHDFLRQLVWDSHVVRDMXUtGLFD
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1RWRFDQWHDRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRDUHSUHVHQWDomRGRVFRWLVWDVQD$VVHPEOHLD*HUDOFDEHUij
LQVWLWXLomRDGPLQLVWUDGRUDRXJHVWRUDREVHUYDGRRGLVSRVWRQRUHJXODPHQWRGRIXQGR1HVVHFDVR
R UHSUHVHQWDQWH GD DGPLQLVWUDGRUD RX JHVWRUD GR IXQGR DOpP GRV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV DFLPD
PHQFLRQDGRV UHODFLRQDGRV j JHVWRUD RX j DGPLQLVWUDGRUD GHYHUi DSUHVHQWDU R UHJXODPHQWR GR
IXQGRGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRQRyUJmRFRPSHWHQWH

3DUDSDUWLFLSDomRSRUPHLRGHSURFXUDGRUDRXWRUJDGHSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRGHYHUiWHUVLGR
UHDOL]DGDKiPHQRVGHXPDQRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
(PFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRDUWLJRHGR&yGLJR&LYLODSURFXUDomRGHYHUiFRQWHU
LQGLFDomRGROXJDURQGHIRLSDVVDGDTXDOLILFDomRFRPSOHWDGRRXWRUJDQWHHGRRXWRUJDGRGDWDH
REMHWLYR GD RXWRUJD FRP D GHVLJQDomR H H[WHQVmR GRV SRGHUHV FRQIHULGRV FRQWHQGR R
UHFRQKHFLPHQWR GD ILUPD GR RXWRUJDQWH RX FRP DVVLQDWXUD GLJLWDO SRU PHLR GH FHUWLILFDGR GLJLWDO
HPLWLGRSRUDXWRULGDGHVFHUWLILFDGRUDVYLQFXODGDVj,&3%UDVLOFRPRDOWHUQDWLYDDRUHFRQKHFLPHQWR
GHILUPD

9DOH PHQFLRQDU TXH DFLRQVLWDV D  SHVVRDV QDWXUDLV VRPHQWH SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGDV QD
$VVHPEOHLD *HUDO SRU SURFXUDGRU TXH VHMD DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD DGYRJDGR RX
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDFRQVRDQWHSUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH E 
SHVVRDVMXUtGLFDVSRGHUmRVHUUHSUHVHQWDGDVSRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGRHPFRQIRUPLGDGHFRPVHX
FRQWUDWRRXHVWDWXWRVRFLDOHVHJXQGRDVQRUPDVGR&yGLJR&LYLOVHPDQHFHVVLGDGHGHWDOSHVVRD
VHUDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDFLRQLVWDRXDGYRJDGR 3URFHVVR&905-MXOJDGRHP
 

1R FDVR GH SURFXUDomR HP OtQJXD HVWUDQJHLUD HVWD GHYHUi VHU DFRPSDQKDGD GRV GRFXPHQWRV
VRFLHWiULRV TXDQGR UHODWLYD j SHVVRD MXUtGLFD H GR LQVWUXPHQWR GH PDQGDWR WRGRV GHYLGDPHQWH
YHUWLGRVSDUDRSRUWXJXrVSRUWUDGXWRUMXUDPHQWDGR

$&RPSDQKLDQmRH[LJLUiUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRRXFRQVXODUL]DomRGRVGRFXPHQWRV
DSUHVHQWDGRVSRUVHXVDFLRQLVWDVRXUHSUHVHQWDQWHV

$&RPSDQKLDVROLFLWDQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRSULPHLURGR(VWDWXWRRGHSyVLWRSUpYLRGRV
GRFXPHQWRVQHFHVViULRVSDUDSDUWLFLSDomRQD$VVHPEOHLD*HUDOFRPQRPtQLPRGRLVGLDV~WHLVGH
DQWHFHGrQFLD DRV FXLGDGRV GR 'HSDUWDPHQWR GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV &ySLD GD
GRFXPHQWDomRSRGHUiVHUHQFDPLQKDGDSDUDRHPDLOUL#WFFRPEU

6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRDFLPDQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRVHJXQGRGR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD R DFLRQLVWD TXH FRPSDUHFHU j $VVHPEOHLD *HUDO PXQLGR GRV GRFXPHQWRV UHIHULGRV
DFLPDDWpRPRPHQWRGDDEHUWXUDGRVWUDEDOKRVSRGHUiSDUWLFLSDUHYRWDUDLQGDTXHWHQKDGHL[DGR
GHDSUHVHQWiORVSUHYLDPHQWH

$&RPSDQKLDQmRDGPLWHDRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFR

6HPSUHMXt]RDFLPDH[SRVWRD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHFDVRDDVVHPEOHLDJHUDORFRUUDSRUVLVWHPD
HOHWU{QLFR GH SDUWLFLSDomR D GLVWkQFLD LUi GLYXOJDU RV SURFHGLPHQWRV H SUD]RV DSOLFiYHLV SDUD D
SDUWLFLSDomRGRVDFLRQLVWDV

J IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDTXDQGRHQYLDGRV
GLUHWDPHQWHjFRPSDQKLDLQGLFDQGRVHRHPLVVRUH[LJHRXGLVSHQVDUHFRQKHFLPHQWRGH
ILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR

2V DFLRQLVWDV TXH RSWDUHP SRU H[HUFHU R VHX GLUHLWR GH YRWR D GLVWkQFLD GHYHUmR DSUHVHQWDU j
&RPSDQKLDRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV

L  EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDFRPWRGRVRVFDPSRVGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRVWRGDVDVSiJLQDV
UXEULFDGDVHD~OWLPDSiJLQDDVVLQDGDSHORDFLRQLVWDRXVHX V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV FRP
ILUPD UHFRQKHFLGD RX FRP DVVLQDWXUD GLJLWDO SRU PHLR GH FHUWLILFDGR GLJLWDO HPLWLGR SRU
DXWRULGDGHV FHUWLILFDGRUDV YLQFXODGDV j ,&3%UDVLO FRPR DOWHUQDWLYD DR UHFRQKHFLPHQWR GH
ILUPDH
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LL  GRFXPHQWRVGHUHSUHVHQWDomRPHQFLRQDGRVQRLWHP³I´DFLPDREVHUYDGDVDVIRUPDOLGDGHVDOL
SUHYLVWDV

3DUD VHUHP DFHLWRV YDOLGDPHQWH RV EROHWLQV GH YRWR D GLVWkQFLD DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD
GRFXPHQWDomRDFLPDLQGLFDGDGHYHUmRVHUUHFHELGRVSHOD&RPSDQKLDHPSOHQDRUGHPDWpGLDV
DQWHV GD GDWD PDUFDGD SDUD UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD *HUDO 2V GRFXPHQWRV GHYHUmR VHU
HQFDPLQKDGRVDRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPYLDItVLFDSDUDD
VHGHGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD5XD/HRSROGR
&RXWR0DJDOKDHV-UQDQGDU&(3

$GLFLRQDOPHQWHDVYLDVGLJLWDOL]DGDVGRVGRFXPHQWRVSRGHUmRVHUHQYLDGDVSDUDR'HSDUWDPHQWR
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQRVHJXLQWHHPDLOUL#WFFRPEU5HVVDOWDVHFRQWXGRTXHRSUD]R
SDUDDVSURYLGrQFLDVUHIHULGDVQD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGH ³,QVWUXomR
&90´ FRQWDUmRGRUHFHELPHQWRGDYLDItVLFDQRHQGHUHoRDFLPDLQGLFDGR

K VH D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

L LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDGLIHUHQFLDGDSDUDLQFOXVmRGHSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRFKDSDVRX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDDSOLFDQGRVHRSUHYLVWRQDOHJLVODomRVRFLHWiULD

'HVVDIRUPDQDV$VVHPEOHLDVHPTXHREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDIRUGLVSRQLELOL]DGRRVDFLRQLVWDV
WHUmRDIDFXOGDGHGHVROLFLWDUDLQFOXVmRQREROHWLPTXDQGRDSOLFiYHOGHFDQGLGDWRVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR H DR &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD H SURSRVWDV GH GHOLEHUDomR REVHUYDGRV RV
SURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD,QVWUXomR&90

$VVROLFLWDo}HVGHYHUmRREVHUYDURGLVSRVWRQRDUWLJR*GD,QVWUXomR&90HVHUHPHQYLDGDV
SRU FRUUHVSRQGrQFLD DR HQGHUHoR GD &RPSDQKLD LQIRUPDGR QR LWHP ³J´ DFLPD DRV FXLGDGRV GR
'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDFRPSDQKDGDVGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVFRQIRUPH
DSOLFiYHO

L  DVLQIRUPDo}HVHGRFXPHQWRVSUHYLVWRVQRVDUWLJRVDGD,QVWUXomR&90VREUHRV
FDQGLGDWRVHRXDSURSRVWDGHGHOLEHUDomRDVHULQFOXtGDQREROHWLP

LL  LQGLFDomRGDVYDJDVDTXHRVFDQGLGDWRVSURSRVWRVFRQFRUUHUmRFRQIRUPHRFDVR

LLL  GRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPDTXDOLGDGHGHDFLRQLVWDQRVWHUPRVGRVLWHQV³I´H³J´GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

LY  GRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDUHTXHULGDSDUDDVROLFLWDomR

Y  QR FDVR GH LQFOXVmR GH SURSRVWD DV LQIRUPDo}HVGHVFULWDV QR$QH[R0,,G GD ,QVWUXomR
&90DUHVSHLWRGRDFLRQLVWDTXHVROLFLWDUDLQFOXVmR

YL  QRFDVRGHLQFOXVmRGHFDQGLGDWRV

D  DTXDOLILFDomRFRPSOHWDGRFDQGLGDWR
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E  QRFDVRGHFDQGLGDWRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR E GHFODUDomRGHLQGHSHQGrQFLD
SUHYLVWDQRDUWLJR,GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRSRUPHLRGRTXDORFDQGLGDWR
GHYHDWHVWDUVHXHQTXDGUDPHQWRHPUHODomRDRVFULWpULRVGHLQGHSHQGrQFLDHVWDEHOHFLGRV
QR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHTXDQGRDSOLFiYHOGHYHFRQWHPSODUDVMXVWLILFDWLYDV
SDUDDVVLWXDo}HVSUHYLVWDVQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRH E 
GHFODUDomR GH GHVLPSHGLPHQWR QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVHGD,QVWUXomR&90GH

F  QRFDVRGHFDQGLGDWRVDR&RQVHOKR)LVFDOGHFODUDomRGHGHVLPSHGLPHQWRQRVWHUPRVGR
DUWLJRFFDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

&RQIRUPHSUHYLVWRQRDUWLJR1GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDGHYHFRPXQLFDUDRDFLRQLVWD
VROLFLWDQWHHPDWpWUrVGLDV~WHLVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGDVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDV
HRXFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGHHQYLRGHHPDLODRHQGHUHoRLQGLFDGRQD
UHIHULGDVROLFLWDomRTXH

L  D VROLFLWDomR IRL DWHQGLGD FRP D LQFOXVmR GD SURSRVWD HRX FDQGLGDWR QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDDVHUGLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDRX

LL  LGHQWLILFRXVH D QHFHVVLGDGH GH UHWLILFDomR GD VROLFLWDomR LQIRUPDQGR QHVVH FDVR RV
GRFXPHQWRVHDOWHUDo}HVQHFHVViULRVSDUDUHIHULGDUHWLILFDomRTXHGHYHUiVHUSURYLGHQFLDGD
SHORDFLRQLVWDQRVSUD]RVGRDUWLJR/GD,QVWUXomR&90

M VH D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV

1R ZHEVLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD ZZZWFFRPEUUL H[LVWH XP OLQN
GHQRPLQDGR ³)DOH FRP R 5,´ QR TXDO VmR GLVSRQLELOL]DGDV DV IRUPDV SRVVtYHLV GH FRQWDWR HRX
HVFODUHFLPHQWRV GH G~YLGDV MXQWR j 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD GH
PDQHLUDTXHRVFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGHDVVHPEOHLDVSRGHPVHUUHFHELGRV
SRUPHLRGHVWHVFDQDLV

N RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDH DRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD

&RQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJR:GD,&90VHUmRGHVFRQVLGHUDGDVDVLQVWUXo}HV
GHYRWRDGLVWkQFLDTXDQGRRVDFLRQLVWDVUHVSRQViYHLVSRUWDLVLQVWUXo}HV

L  FRPSDUHFHUHP ILVLFDPHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO HP TXHVWmR VROLFLWDQGR H[HUFHU R YRWR
SUHVHQFLDOPHQWHRX

LL  QmRIRUHPHOHJtYHLVSDUDYRWDUHPWDODVVHPEOHLDRXQDUHVSHFWLYDGHOLEHUDomR

&RQIRUPHIDFXOWDGRSHORDUWLJR%GD&90DOpPGRHQYLRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
GLUHWDPHQWHSDUDD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVSRGHUmRHQYLDULQVWUXo}HVGHSUHHQFKLPHQWRGREROHWLP
SDUD SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR DSWRV D SUHVWDU VHUYLoRV GH FROHWD H WUDQVPLVVmR GH LQVWUXo}HV GH
SUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

'HVVDIRUPDDVLQVWUXo}HVGHYRWRSRGHUmRVHUHQYLDGDVSRULQWHUPpGLRGRDJHQWHGHFXVWyGLDGRV
DFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULR
FHQWUDO RX FDVR DV Do}HV HVWHMDP HP DPELHQWH HVFULWXUDO SRU LQWHUPpGLR GD ,WD~ &RUUHWRUD GH
9DORUHV6$ ³(VFULWXUDGRU´ 

(a) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas ao escriturador da
Companhia
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(VVD RSomR GHVWLQDVH H[FOXVLYDPHQWH DRV DFLRQLVWDV WLWXODUHV GH Do}HV HVFULWXUDGDV SHOR
(VFULWXUDGRUHTXHQmRHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULRFHQWUDO

2 DFLRQLVWD WLWXODU GH Do}HV TXH QmR HVWHMDP GHSRVLWDGDV HP GHSRVLWiULR FHQWUDO ± FRPR SRU
H[HPSORMXQWRj%6$±%UDVLO%ROVDH%DOFmR ³%´ ±HTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLDSRULQWHUPpGLRGR(VFULWXUDGRUGHYHUiREVHUYDUDVUHJUDVSRUHOHGHWHUPLQDGDV

$VLQVWUXo}HVGHYRWRIHLWDVSRUPHLRGRVLWH,WD~$VVHPEOHLD'LJLWDO3DUDYRWDUSHORVLWHpQHFHVViULR
UHDOL]DUXPFDGDVWURHSRVVXLUXPFHUWLILFDGRGLJLWDO,QIRUPDo}HVVREUHRFDGDVWURHSDVVRDSDVVR
SDUD
HPLVVmR
GR
FHUWLILFDGR
GLJLWDO
HVWmR
GHVFULWDV
QR
VLWH
KWWSVZZZLWDXFRPEULQYHVWPHQWVHUYLFHVDVVHPEOHLDGLJLWDO

2V DFLRQLVWDV GHYHUmR HQWUDU HP FRQWDWR FRP R (VFULWXUDGRU FDVR QHFHVVLWHP GH LQIRUPDo}HV
DGLFLRQDLVSDUDYHULILFDURVSURFHGLPHQWRVSRUHOHVHVWDEHOHFLGRVSDUDHPLVVmRGDVLQVWUXo}HVGH
YRWRYLDEROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDEHPFRPRRVGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVH[LJLGRVSDUDWDQWR2
(VFULWXUDGRUFRPXQLFDUiDRVDFLRQLVWDVRUHFHELPHQWRGDVLQVWUXo}HVGHYRWRRXDQHFHVVLGDGHGH
UHWLILFDomRRXUHHQYLRGHYHQGRSUHYHURVSURFHGLPHQWRVHSUD]RVDSOLFiYHLV

(VFODUHoDVHTXHFDVRRDFLRQLVWDSRVVXDDo}HVFXVWRGLDGDVHPPDLVGHXPDLQVWLWXLomR DFLWDU
SRUH[HPSORVLWXDo}HVHPTXHSDUWHGDSRVLomRHVWiFXVWRGLDGDQRVOLYURVGR(VFULWXUDGRUHRXWUD
SDUWH FRP XP FXVWRGLDQWH RX Do}HVHVWmRFXVWRGLDGDV HP PDLV GH XPD LQVWLWXLomR FXVWRGLDQWH 
EDVWDHQYLDUDLQVWUXomRGHYRWRSDUDDSHQDVXPDLQVWLWXLomR$GHPDLVDRULHQWDomRGHYRWRGHFDGD
DFLRQLVWDYLQFXODUiDVXDTXDQWLGDGHWRWDOGHDo}HVGHWLGDVQD&RPSDQKLD

(PFDVRGHG~YLGDFRPUHODomRDRVSURFHGLPHQWRVDFLPDIDYRUFRQWDWDUR(VFULWXUDGRU

,WD~&RUUHWRUDGH9DORUHV6$
$JrQFLDVHVSHFLDOL]DGDV
5LRGH-DQHLUR$Y$OPLUDQWH%DUURVRDQGDU&HQWUR
6mR3DXOR5%RD9LVWD±6XEVROR&HQWUR
7HOHIRQHV
 FDSLWDLVHUHJL}HVPHWURSROLWDQDV 
 GHPDLVORFDOLGDGHV 
2KRUiULRGHDWHQGLPHQWRpHPGLDV~WHLVGDVKjVK

1RV WHUPRV GR DUWLJR % GD ,QVWUXomR &90  R DFLRQLVWD GHYHUi WUDQVPLWLU DV LQVWUXo}HV GH
SUHHQFKLPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD DR (VFULWXUDGRU HP DWp VHWH GLDV DQWHV GD GDWDGH
UHDOL]DomRGDDVVHPEOHLD

(b) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas aos agentes de
custódia

(VVDRSomRGHVWLQDVHH[FOXVLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVFXVWRGLDGDVQRGHSRVLWiULR
FHQWUDO±FRPRSRUH[HPSORMXQWRj&HQWUDO'HSRVLWiULDGD%1HVVHFDVRRYRWRDGLVWkQFLDVHUi
H[HUFLGRSHORVDFLRQLVWDVGHDFRUGRFRPRVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSRUVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHV
GHFXVWyGLD

2DFLRQLVWDWLWXODUGHDo}HVGHSRVLWDGDVQD&HQWUDO'HSRVLWiULDGD%HTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHX
GLUHLWR GH YRWR D GLVWkQFLD SRU LQWHUPpGLR GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GHYHUi WUDQVPLWLU DV VXDV
LQVWUXo}HV GH YRWR D VHXV UHVSHFWLYRV DJHQWHV GH FXVWyGLD REVHUYDGDV DV UHJUDV SRU HOHV
GHWHUPLQDGDVTXHSRUVXDYH]HQFDPLQKDUmRWDLVPDQLIHVWDo}HVGHYRWRj&HQWUDO'HSRVLWiULDGD
%

3DUDWDQWRRVDFLRQLVWDVGHYHUmRHQWUDUHPFRQWDWRFRPRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDH
YHULILFDURVSURFHGLPHQWRVSRUHOHVHVWDEHOHFLGRVSDUDHPLVVmRGDVLQVWUXo}HVGHYRWRYLDEROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDEHPFRPRRVGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVSRUHOHVH[LJLGRVSDUDRH[HUFtFLRGH
WDOIDFXOGDGH
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1RV WHUPRV GR DUWLJR % GD ,QVWUXomR &90  R DFLRQLVWD GHYHUi WUDQVPLWLU DV LQVWUXo}HV GH
SUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSDUDVHXVDJHQWHVGHFXVWyGLDHPDWpVHWHGLDVDQWHV
GD GDWD GH UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD VDOYR VH SUD]R GLYHUVR VHPSUH DQWHULRU D HVVD GDWD IRU
HVWDEHOHFLGRSRUVHXVDJHQWHVGHFXVWyGLD

9DOHQRWDUTXHFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHORDUWLJR6GD,QVWUXomR&90D&HQWUDO'HSRVLWiULD
GD%DRUHFHEHUDVLQVWUXo}HVGHYRWRGRVDFLRQLVWDVSRUPHLRGHVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGH
FXVWyGLDGHVFRQVLGHUDUiHYHQWXDLVLQVWUXo}HVGLYHUJHQWHVHPUHODomRDXPDPHVPDGHOLEHUDomR
TXHWHQKDPVLGRHPLWLGDVSHORPHVPRQ~PHURGHLQVFULomRQR&3)RX&13-

(VFODUHFLPHQWRV$GLFLRQDLV

1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV DOpP GDV LQIRUPDo}HV DFLPD GHVWDFDGDV H GHPDLV
LQIRUPDo}HV FRQVWDQWHV QD UHJXODPHQWDomR YLJHQWH QHFHVViULDV j SDUWLFLSDomR D GLVWkQFLD H DR
H[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGD&RPSDQKLD

$VGHPDLVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVIRUDPGHYLGDPHQWHGHVFULWDVDFLPD
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  'HVFUHYHU DV UHJUDV SROtWLFDV H SUiWLFDV UHODWLYDV DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
LQGLFDQGR

D Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGLVFULPLQDQGRHQWUHQ~PHURGH
UHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VRPHQWH IRL LQVWDODGR HP  GH IHYHUHLUR GH 
WHQGRVLGRUHDOL]DGDVGXDVUHXQL}HVDSyVDVXDLQVWDODomR

E VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP UHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR

1RVWHUPRVGRV$FRUGRVGH$FLRQLVWDVD&RPSDQKLDQmRFRPSXWDUiYRWRVSURIHULGRVSRUTXDOTXHU
$FLRQLVWDVHPGHVFXPSULPHQWRGR$FRUGRREVHUYDQGRVHRSUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVQRFDVRGHQmRFRPSDUHFLPHQWRRXDEVWHQomRGHYRWR

F UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

&RQIRUPHSUHYLVWRQR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYDGR
HPGHMXOKRGHpYHGDGRDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQWHUYLUHPTXDOTXHU
RSHUDomRVRFLDO HP TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD &RPSDQKLD EHP FRPR WHUDFHVVR D
LQIRUPDo}HVRXSDUWLFLSDUGHUHXQL}HVUHODFLRQDGDVDDVVXQWRVVREUHRVTXDLVWHQKDRXUHSUHVHQWH
LQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPD&RPSDQKLD

&XPSUHDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFLHQWLILFDU
RUHVWDQWHGRyUJmRGRVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUVHXLPSHGLPHQWRHPDWDGHUHXQLmRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

6H R SUySULR FRQVHOKHLUR QmR VH PDQLIHVWDU TXDOTXHU GRV SUHVHQWHV j UHXQLmR TXH WHQKD
FRQKHFLPHQWRGRIDWRGHYHLQIRUPiORDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$VVLP TXH R FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV RX LQWHUHVVH SDUWLFXODU R FRQVHOKHLUR GHYHUi VH DIDVWDU GDV
GLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HVGHYHQGRUHWLUDUVHWHPSRUDULDPHQWHGDUHXQLmRDWpRHQFHUUDPHQWRGR
DVVXQWR1HVVHFDVRRFRQVHOKHLURGHYHUiDEVWHUVHGHYRWDUQDUHVSHFWLYDPDWpULDHQmRSRGHUi
FRQWLQXDUDWHUDFHVVRDLQIRUPDo}HVHSDUWLFLSDUGHUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGH
TXDLVTXHU RXWURV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR UHODFLRQDGDV DR DVVXQWR DWp TXH FHVVH D VLWXDomR GH
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHRXLQWHUHVVHSDUWLFXODU

G VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR

L yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD SROtWLFD GDWD GH DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHU
FRQVXOWDGR

LL SULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGDSROtWLFDLQFOXLQGRUHJUDVUHODWLYDVDRSURFHVVRGHLQGLFDomR
GRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRjFRPSRVLomRGRyUJmRHjVHOHomRGHVHXV
PHPEURV

$&RPSDQKLDSRVVXL3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrVGH
$VVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H 'LUHWRULD (VWDWXWiULD ³3ROtWLFD GH ,QGLFDomR´ 
DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH

$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR HVWi GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD QR VLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD
&RPSDQKLD KWWSZZZWFFRPEUUL HQRVLWHGD&90 KWWSVZZZJRYEUFYP 
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$3ROtWLFDGH,QGLFDomRYLVDHVWDEHOHFHURVSULQFtSLRVHDVGLUHWUL]HVSDUDDLQGLFDomRGRVPHPEURV
GR &RQVHOKR GRV &RPLWrV H GD 'LUHWRULD FRQVLGHUDQGR SDUD WDQWR D FRPSOHPHQWDULGDGH GH
H[SHULrQFLDV IRUPDomR DFDGrPLFD FDSDFLGDGH WpFQLFD IDL[D HWiULD GLYHUVLGDGH GH JrQHUR EHP
FRPRRVDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDLV

$3ROtWLFDGH,QGLFDomRWHPFRPRSULQFLSDLVREMHWLYRVDVHOHomRHLQGLFDomRGHSHVVRDV

L  $OWDPHQWH TXDOLILFDGDV FRP ODUJD H[SHULrQFLD WpFQLFD SURILVVLRQDO H DFDGrPLFD DSWDV D
HQIUHQWDURVGHVDILRVLPSRVWRVSHOD&RPSDQKLD

LL  &RPYLVmRHVWUDWpJLFDGHQHJyFLRVHFRQKHFLPHQWRGHERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD

LLL  'H UHSXWDomR LOLEDGD FXMD FRQGXWD H WUDMHWyULD SURILVVLRQDO HVWHMDP DOLQKDGDV FRP D PLVVmR
YLVmRHYDORUHVGD&RPSDQKLDH

LY  &RP GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR H FRPSURPHWLGDV FRP VHXV FDUJRV VXDV IXQo}HV H GHYHUHV
ILGXFLiULRV

1D VHOHomR H LQGLFDomR GRV PHPEURV SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VmR FRQVLGHUDGRV H
SRQGHUDGRV RV VHJXLQWHV HOHPHQWRV VHP SUHMXt]R GH RXWURV TXH YHQKDP D VHU FRQVLGHUDGRV
UHOHYDQWHVHPFDGDFDVRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L  DGHTXDomR GR FXUUtFXOR H TXDOLILFDomR SURILVVLRQDO GR FDQGLGDWR jV DWLYLGDGHV H DWULEXLo}HV
LQHUHQWHVDRUHVSHFWLYRFDUJR

LL  GHPDLVDWLYLGDGHVH[HUFLGDVSHORFDQGLGDWRHVSHFLDOPHQWHjOX] D GDVUHVWULo}HVFRQVWDQWHV
GRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV E GHHYHQWXDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHH
F GDGLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRGRFDQGLGDWRSDUDRDGHTXDGRHGLOLJHQWHH[HUFtFLRGDIXQomRD
TXHVHULDLQGLFDGR

LLL  FRPSOHPHQWDULGDGHGHFRPSHWrQFLDVH[SHULrQFLDVHFDUDFWHUtVWLFDVSHVVRDLVFRPUHODomRDRV
GHPDLVPHPEURVTXDQGRVHWUDWDUGHyUJmRFROHJLDGR

LY  TXDQGRDSOLFiYHODDVVLGXLGDGHQDVUHXQL}HVGXUDQWHRPDQGDWRDQWHULRUQD&RPSDQKLDHVHX
GHVHPSHQKRQRSHUtRGRFRQIRUPHSURFHVVRGHDYDOLDomR

&DEHDRSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHOHFLRQDURVFDQGLGDWRVSDUDFRPSRURyUJmRDVHUHP
VXEPHWLGRVjGHOLEHUDomRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDXWDGRQDDQiOLVHGRSHUILOHFDUDFWHUtVWLFDVGRVFDQGLGDWRVGHYHUi
DYDOLDUDVXDDGHUrQFLDj3ROtWLFDGH,QGLFDomREHPFRPRPDQLIHVWDUVHTXDQWRDRHQTXDGUDPHQWR
GRVFDQGLGDWRVQRVFULWpULRVGHLQGHSHQGrQFLDSUHYLVWRVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

$VLQGLFDo}HVGHFDQGLGDWRVDFDUJRVQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRVXEPHWLGDVj$VVHPEOHLD
*HUDO DFRPSDQKDGDV GDV LQIRUPDo}HV UHTXHULGDV FRQIRUPH QRUPDV DSOLFiYHLV H GD DYDOLDomR H
PDQLIHVWDomR GH LQGHSHQGrQFLD RX VXEPHWLGDV D YRWDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QDV
KLSyWHVHVHPTXHDQRPHDomRGRFRQVHOKHLURFRXEHUDRSUySULRyUJmRQRVWHUPRVGDOHJLVODomR
DSOLFiYHOHFRQIRUPH(VWDWXWR6RFLDOH5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$FRPSRVLomRHRGHVHPSHQKRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRVHUDYDOLDGRVQRPtQLPRD
FDGDDQRVDQWHVGRWpUPLQRGHFDGDPDQGDWRFRPRREMHWLYRGHH[DPLQDUDFRPSOHPHQWDULGDGH
FRHUrQFLDHDGHUrQFLDGDVFRPSHWrQFLDVGRVVHXVPHPEURV
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6HH[LVWLUGHVFUHYHUDFOiXVXODFRPSURPLVVyULDLQVHULGDQRHVWDWXWRSDUDDUHVROXomR
GHFRQIOLWRVHQWUHDFLRQLVWDVHHQWUHHVWHVHRHPLVVRUSRUPHLRGHDUELWUDJHP

1RV WHUPRV GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV
DGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOHIHWLYRVHVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHD
UHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHX
UHJXODPHQWRTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXD
FRQGLomR GH HPLVVRU DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO H HP HVSHFLDO
GHFRUUHQWHV GDV GLVSRVLo}HV FRQWLGDV QD /HL Q  GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGDQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQR(VWDWXWR6RFLDOQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR
0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &90 EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV
DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGRVGHPDLVUHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR
1RYR0HUFDGR
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Administrador

065.634.947-65

Empresário

021.704.940-06

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/05/1984

Empresário

N/A.

Omar Ajame Zanatto Miranda

331.267.528-61

Economista

732.310.611-72

Pedro Henrique de Souza Conrade

16/02/1992

Administrador

294.914.688-04

N/A.

26/08/1981

Gustavo Dornellas Tabbal Chamati

Membro do Comitê de Ética.

28/12/1974

Guillermo Andres Parra Bernal

N/A.

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

19 - Outros Diretores

Empresário

229.042.648-25

Pertence apenas à Diretoria

14/07/1974

-

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Relações com Investidores.

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

-

Javier Alejandro Ramacciotti

N/A.

11/03/1994

Pedro Mariano da Rocha Santos

N/A.

27/07/1987

Pedro Medeiros Machado

N/A.

Pertence apenas à Diretoria

Empresário

392.148.868-06

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

26/10/1989

Cargo eletivo ocupado

Israel Calebe Massa

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

19/05/2021

06/07/2021

06/07/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

0

0.00%

0

0.00%

0

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

PÁGINA: 202 de 313

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Administrador de Empresas e
Economista

296.300.688-85

Empresário

342.373.478-77
Conselho de Administração (Efetivo) e
Diretor Presidente

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

19/05/2021

30/04/2021

30/04/2021

19/05/2021

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Não

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

Não

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Pedro Medeiros Machado - 065.634.947-65

PÁGINA: 203 de 313

Formação: Israel cursa Gestão Financeira pelo Mackenzie.
Experiência profissional: Israel é um dos fundadores do TC e atua há onze anos em mercado de capitais brasileiro como trader, moderador e participante de diversos fóruns de ações, opções, penny stocks e futuros.
Além de ser o Diretor Financeiro da Companhia, Israel é um ativo participante nas comunidades do TC e é um dos contribuidores mais respeitados da plataforma.
Declaração: O Sr. Israel declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Israel declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
O Sr. Israel declara que não exerceu ou exerce funções em sociedades do mesmo grupo econômico que a Companhia, tampouco controladas por acionistas que detenha participação direta ou indireta, igual ou
superior a 5% na Companhia. O Sr. Israel não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Israel Calebe Massa - 392.148.868-06

Experiência profissional / Critérios de Independência

Vice Presidente do Conselho de
Administração (Efetivo)

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27/04/1985

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque
Filho

39 - Outros Conselheiros / Diretores
-

Professor/Pesquisador

085.329.574-39

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro do Conselho de Administração
(Efetivo) e Membro do Comitê de Ética

10/02/1989

Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão

Coordenador do Comitê de Auditoria

01/12/1978

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho

N/A.

Descrição de outro cargo / função

Administrador

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Cargo eletivo ocupado

370.749.968-58

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Formação: Javier é formado pela Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba, na Argentina.
Experiência profissional: Javier tem 25 anos de experiência em tecnologia da informação e passagem de 11 anos na Prodata Mobility Brasil. Ele é especialista em desenvolvimento e gestão de equipes de arquitetura
de sistemas e responsável pelo desenvolvimento da plataforma tecnológica por trás do TC.
Declaração: O Sr. Javier declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transtada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Javier declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Javier não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Javier Alejandro Ramacciotti - 229.042.648-25

Formação: Pedro é formado em Administração de Empresas pela ESPM.
Experiência profissional: Pedro atua na área comercial com foco em inside sales B2C e B2B desde 2013. Em sua primeira experiência como empreendedor, fundou uma empresa de soluções mobile que importava
tecnologia da China. Em abril de 2019, Pedro ingressou no TC como Diretor Comercial com o objetivo de construir a área de inside sales e de parcerias institucionais.
Declaração: O Sr. Pedro declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Pedro declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Pedro Mariano não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Pedro Mariano da Rocha Santos - 021.704.940-06

Formação: Pedro Machado possui MBA pela Columbia University em Nova Iorque, onde graduou com reconhecimento especial – Dean’s List, com foco em Venture Capital e Management Consulting.
Experiência profissional: Iniciou sua carreira financiando grandes empresas de tecnologia na América Latina e Europa, atuando como Portfolio Manager na Wells Fargo Capital Finance. Pedro atuou como Advisor,
para clientes como a Alpha4 Ventures, um fundo que investe em empresas de tecnologia na América Latina. Havendo prestado consultoria para a Companhia em junho de 2019, foi convidado em março de 2021
para tornar-se DRI do TC. Também atua no comitê de investimentos da Alpha4 Ventures e serve como Advisor Estratégico da Smart City Capital, empresa que viabiliza e estrutura projetos de cidades inteligentes
usando formas inovadoras de gerar receitas e minimizar custos e complexidade às cidades na modernização da sua infraestrutura tecnológica.Declaração: O Sr. Pedro declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu
qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Pedro declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos
da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Pedro não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.
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Gustavo Dornellas Tabbal Chamati - 294.914.688-04

PÁGINA: 204 de 313

Formação: Guillermo é economista e MA em economia pela Universidad de Los Andes, na Colômbia.
Experiência profissional: Guillermo possui experiência de dez anos na Bloomberg LP por dez anos e de oito anos na Thomson Reuters nas áreas de dados e notícias. Além de dirigir a área de inteligência de
mercado da plataforma, o TC Mover, Guillermo contribui ativamente para a comunidade com insights sobre companhias e finanças, com foco em instituições financeiras e investment banking.
Declaração: O Sr. Guillermo declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido
órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Guillermo
declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Guillermo não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Guillermo Andres Parra Bernal - 732.310.611-72

Formação: Omar é formado em Comunicação Social pela FAAP-SP e Pós-Graduado em Administração de Empresas pela FGV-SP.
Experiência profissional: Omar é sócio fundador e CEO da TEx, pioneira e líder em SaaS para o mercado segurador no Brasil, e utilizada pelas seguradoras do país. Omar também é colaborador da plataforma nas
áreas de tecnologia e moderação de comunidades.
Declaração de eventuais condenações (últimos 5 anos): O Sr. Omar declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou
qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou
comercial. Adicionalmente, o Sr. Omar declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima indicadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Omar não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Omar Ajame Zanatto Miranda - 331.267.528-61
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Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho - 296.300.688-85

Formação: O Sr. Pedro Conrade se formou Administração de Empresas na FGV-SP e, além disso, cursou Empreendedorismo na Babson College em Boston e na International School of Management em Frankfurt.
Experiência profissional: O Sr. Pedro iniciou sua carreira empreendedora aos 16 anos e, em 2016, fundou o Neon, primeiro banco digital do Brasil, e hoje lidera a fintech, que possui mais de 11 milhões de clientes,
dentre os quais os maiores fundos de private equity do mundo, tais quais o General Atlantic, BlackRock, PayPal e Vulcan.
Declaração: O Sr. Pedro declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Pedro declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima indicadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Pedro não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Pedro Henrique de Souza Conrade - 370.749.968-58

Formação: Gustavo é formado em Administração na FEA-USP.
Experiência profissional:O Sr. Gustavo durante a primeira metade de sua carreira exerceu funções de liderança na alta Administração de alguns dos principais escritórios de advocacia do país. Durante esse período
acumulou conhecimento em gestão e experiência como líder para fundar o Mercado Bitcoin. O Sr. Gustavo foi gerente financeiro e de projetos no Levy & Salomão Advogados, atuando na modernização tecnológica
de sistemas e processos da empresa; assumiu o cargo de Diretor Administrativo no Lilla, Huck, Otranto, Camargo e Messina, onde redesenhou toda a estrutura administrativa e financeira; atuou como Diretor
Administrativo do Pereira Neto, Macedo Advogados por mais de 7 anos, aonde redefiniu o modelo de governança e estratégia de atuação do escritório; é fundador, ex-CEO e atual membro do Conselho de
Administração do Mercado Bitcoin (2013), a maior plataforma de criptomoedas da América Latina, uma das 25 exchanges (corretoras) mais confiáveis do mundo em 2020 e a idealizadora de diversos ativos digitais
no Brasil; é Sócio-fundador e managing partner da Gear Ventures, empresa de investimentos focada em startups e empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, nas quais o uso da tecnologia
é o principal diferencial em relação às empresas tradicionais do setor (fintechs).
Declaração: O Sr. Gustavo declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido
órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Gustavo
declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima indicadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Gustavo não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.
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Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho - 342.373.478-77
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Formação: Doutor em Ciências Contábeis pelo programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Experiência profissional: Luiz Felipe atua como investidor de ações desde 2010. Entre 2012 e 2019, Felipe atuou como Professor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Universidade Federal da Paraíba,
na graduação, mestrado e doutorado. É também Professor convidado de cursos de mestrado profissional e MBAs na área de finanças e investimentos. Na editoria das principais revistas científicas do Brasil, foi
Editor Geral da Revista Evidenciação Contábil & Finanças (RECFin), Editor Associado da Brazilian Business Review (BBR), Editor-Chefe e fundador da Anpcont Newsletter e atualmente é Editor Associado Ad Hoc
da Revista Contabilidade & Finanças da USP (RCF), na linha de asset pricing. É gestor do Azure Clube de Investimentos e, por fim, trabalhou com consultoria financeira e foi coordenador de projetos de extensão
universitária e projeto de Monitoria em Finanças Aplicadas, além de orientar alunos de PIBIC/Mestrado/Doutorado e manter os blogs ContabilidadeMQ (www.contabilidademq.com.br) e Finanças Aplicadas Brasil
(www.financasaplicadasbrasil.blogspot.com).
Declaração: O Sr. Luiz Felipe declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido
órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Luiz Felipe
declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O Sr.
Luiz Felipe não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão - 085.329.574-39

Formação: O Sr. Edison Ticle é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Ele também possui mestrado em Economia
pela FGV e MBA em Economia de Negócios pela USP.
Experiência profissional: O Sr. Edison iniciou sua carreira em 1999, no BTG Pactual. Ele também trabalhou como Portfólio Manager Sênior na Constellation Asset Management e na Black River Gestão de
Investimentos (pertencente à Cargill). Em 2007, ele ingressou no Banco Safra, onde exerceu o cargo de Tesoureiro Chefe e Head da área de Trading Proprietário. Em fevereiro de 2009, Edison Ticle ingressou na
Minerva, e, desde abril de 2010, exerce o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Desde 2020, é membro independente do conselho de Administração do Grupo Soma S.A., e da Aeris S.A.,
coordenando, em ambas, o Comitê de Auditoria e Riscos.
Declaração: Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Edison declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor. Critérios previstos no Regulamento do Novo
Mercado. O Sr. Edison declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Edison declara
que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia.
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N/A

Omar Ajame Zanatto Miranda - 331.267.528-61

N/A

Javier Alejandro Ramacciotti - 229.042.648-25

N/A

Pedro Mariano da Rocha Santos - 021.704.940-06

N/A

Pedro Medeiros Machado - 065.634.947-65

N/A

Israel Calebe Massa - 392.148.868-06

Tipo de Condenação

N/A

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho - 342.373.478-77

N/A

Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão - 085.329.574-39

N/A

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho - 296.300.688-85

N/A

Pedro Henrique de Souza Conrade - 370.749.968-58

N/A

Gustavo Dornellas Tabbal Chamati - 294.914.688-04

N/A

Guillermo Andres Parra Bernal - 732.310.611-72

Descrição da Condenação

PÁGINA: 206 de 313

Formação: Pedro é formado em Direito pela FMU - Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas.
Experiência: Sócio fundador do TradersClub, também criou a TEx Tecnologia, pioneira e líder em SaaS para o mercado segurador brasileiro. Advogado de formação, Pedro atua há 14 anos no mercado financeiro
brasileiro, com experiência em investimentos na América Latina, América do Norte e Europa. Hoje é gestor do fundo Cosmos Capital.
Declaração: O Sr. Pedro declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Pedro declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
O Sr. Israel declara que não exerceu ou exerce funções em sociedades do mesmo grupo econômico que a Companhia, tampouco controladas por acionistas que detenha participação direta ou indireta, igual ou
superior a 5% na Companhia. O Sr. Israel não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.
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Descrição outros comitês

CPF

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho

N/A

321.350.968-06
Outros

Administrador de Empresas Coordenador do Comitê (Efetivo)
e Economista

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Contador

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

19/05/2021

01/12/1978

19/05/2021

01/06/1983

19/05/2021

15/07/1976

Data eleição

Data de
nascimento

0

19/05/2021

0

19/05/2021

0

19/05/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Fabrício La Gamba - 321.350.968-06

PÁGINA: 207 de 313

Formação: O Sr. Eduardo é formado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis e possui cursos de especialização em Finanças, Gestão Estratégica e Governança Corporativa pela FGV.
Experiência profissional: É responsável pela prática de Consultoria Empresarial na VACC (Verdus, Auditoria, Consultoria e Contabilidade) desde 2013. Foi Diretor de Controladoria na Minerva S.A. de janeiro de
2011 a junho de 2013, onde atuou, ainda como (i) Diretor responsável pelo atendimento ao Conselho Fiscal, bem como pela condução de todas as reuniões do referido Conselho; e (ii) Diretor responsável pelas
informações gerenciais estratégicas utilizadas nas reuniões de Conselho de Administração, com participação eventual nas reuniões do referido Conselho.
Foi, ainda, Sócio-Diretor de Auditoria na BDO Trevisan, carreira iniciada em junho de 2000 como trainee a janeiro de 2011, onde foi Sócio-Diretor, Gerente Sênior responsável pelos trabalhos de auditoria em
empresas de Capital Aberto, bem como pelo atendimento ao Conselho Fiscal destas Companhias: (i) JBS S.A.; (ii) Paranapanema S.A; (iii) Eluma S.A; e (iv) Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). Desde 2020,
atua como membro do Comitê de Auditoria da Aeris S.A.
Declaração: Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Eduardo declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor. O Sr. Eduardo declara que, nos últimos 5 anos,
não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Eduardo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta
Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável. As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta
ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia.

Eduardo Luiz Rota - 165.966.778-00

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro Independente do Conselho de Administração

296.300.688-85

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

N/A

Fabrício La Gamba

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99
Economista e Contador

Comitê de Auditoria

Profissão

Tipo de Auditoria

165.966.778-00

Eduardo Luiz Rota

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho - 296.300.688-85

N/A

Fabrício La Gamba - 321.350.968-06

N/A

Eduardo Luiz Rota - 165.966.778-00

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Formação: O Sr. Edison Ticle é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Ele também possui mestrado em Economia
pela FGV e MBA em Economia de Negócios pela USP.
Experiência profissional: O Sr. Edison iniciou sua carreira em 1999, no BTG Pactual. Ele também trabalhou como Portfólio Manager Sênior na Constellation Asset Management e na Black River Gestão de
Investimentos (pertencente à Cargill). Em 2007, ele ingressou no Banco Safra, onde exerceu o cargo de Tesoureiro Chefe e Head da área de Trading Proprietário. Em fevereiro de 2009, Edison Ticle ingressou na
Minerva, e, desde abril de 2010, exerce o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Desde 2020, é membro independente do conselho de Administração do Grupo Soma S.A., e da Aeris S.A.,
coordenando, em ambas, o Comitê de Auditoria e Riscos.
Declaração: Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Edison declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor. Critérios previstos no Regulamento do Novo
Mercado. O Sr. Edison declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Edison declara
que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho - 296.300.688-85

Formação: Fabricio é formado em Ciências Contábeis pela USP, especializado em companhias de capital aberto, de médio e grande porte.
Experiência profissional: O Sr. Fabrício é Sócio-Diretor responsável pela área de Corporate Finance na da VACC|Verdus|Auditoria|Consultoria|Contabilidade desde outubro de 2013. Foi Membro independente do
Conselho de Família Solfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos S.A. e JMoreira Comercial de Alimentos Ltda. Atuou como Gerente de Auditoria na KPMG e BDO Trevisan de junho de 2006 (trainee) até
setembro de 2013 (gerente). Na KPMG foi Gerente responsável pelos trabalhos de auditoria em companhias abertas, bem como pelo atendimento ao Conselho Fiscal e em algumas reuniões de Conselho de
Administração destas Companhias: (i) CMAA Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações S.A.; (ii) Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.; (iii) Viarondon Concessionária de Rodovia S.A.; e (iv)
Iguá Saneamento S.A. Foi Gerente responsável pelos trabalhos de auditoria em companhias abertas, bem como pelo atendimento ao Conselho Fiscal destas Companhias: (i) JBS S/A; e (ii) Marfrig Global Foods
S.A. Possui Registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) desde agosto de 2011 e registro no Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo (CRCSP) desde 2010. Desde 2020,
é membro do Comitê de Auditoria da Aeris S.A.
Declaração: O Sr. Fabrício declara que, nos últimos 5 anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido
órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Fabrício
declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, tampouco são controladas por acionista que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% na Companhia. O
Sr. Pedro não ocupa outros cargos de administração em empresas do terceiro setor.

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

686

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
  'HVFUHYHU DV GLVSRVLo}HV GH TXDLVTXHU DFRUGRV LQFOXVLYH DSyOLFHV GH VHJXUR TXH
SUHYHMDP R SDJDPHQWR RX R UHHPEROVR GH GHVSHVDV VXSRUWDGDV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV
GHFRUUHQWHV GD UHSDUDomR GH GDQRV FDXVDGRV D WHUFHLURV RX DR HPLVVRU GH SHQDOLGDGHV
LPSRVWDV SRU DJHQWHV HVWDWDLV RX GH DFRUGRV FRP R REMHWLYR GH HQFHUUDU SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVRXMXGLFLDLVHPYLUWXGHGRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HV

$&RPSDQKLDSRVVXLSURJUDPDGHJHUHQFLDPHQWRFRPRREMHWLYRGHGHOLPLWDURVULVFRVEXVFDQGRQR
PHUFDGR FREHUWXUDV FRPSDWtYHLV FRP R VHX SRUWH H VXDV RSHUDo}HV DWUDYpV GD FRQWUDWDomR GH
VHJXURV $V FREHUWXUDV VHUmR FRQWUDWDGDV SRU PRQWDQWHV FRQVLGHUDGRV VXILFLHQWHV SHOD
$GPLQLVWUDomRSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGDVXDDWLYLGDGHRVULVFRV
HQYROYLGRVHPVXDVRSHUDo}HVHDRULHQWDomRGHVHXVFRQVXOWRUHVGHVHJXURV

$&RPSDQKLDFRQWUDWDVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO ' 2insurance SDUDPHPEURVGD'LUHWRULD
H&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVVLPFRPRSDUDDGPLQLVWUDGRUHVGHVXDVFRQWURODGDV

$OpP GLVVR Ki FREHUWXUD SDUD UHFODPDo}HV IHLWDV DSyV R SHUtRGR GH YLJrQFLD SRU XP SUD]R
FRPSOHPHQWDU GH WUrV DQRV VHP FREUDQoD DGLFLRQDO GH SUrPLR DSyV R TXDO Ki FREHUWXUD SDUD
UHFODPDo}HV IHLWDV SRU XP SUD]R VXSOHPHQWDU GH XP DQR GHSHQGHQGR GH FREUDQoD DGLFLRQDO GH
SUrPLR2SUrPLRWRWDOFRUUHVSRQGHQWHGHYLGRpGH5

2VHJXURFREUHVHJXUDGRVTXHHYHQWXDOPHQWHYHQKDPDVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRUGDQRVFDXVDGRV
DWHUFHLURVHPFRQVHTXrQFLDGHDWRVSUDWLFDGRVQRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVSDUDDVTXDLVWHQKDPVLGR
QRPHDGRVHOHLWRVHRXFRQWUDWDGRVFRPRSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGDVSHUGDVLQGHQL]iYHLVDWtWXOR
GHUHSDUDomRSRUVHQWHQoDMXGLFLDOWUDQVLWDGDHPMXOJDGRRXHPGHFRUUrQFLDGHMXt]RDUELWUDORXSRU
DFRUGRFRPRVWHUFHLURVSUHMXGLFDGRVREVHUYDGRVRVWHUPRVGDUHVSHFWLYDDSyOLFHGHVHJXURV$
FREHUWXUDGDDSyOLFHYLJHQWHpGHDWp5

2YDORUGRSUrPLROtTXLGRGDDSyOLFHGH' 2DWXDOPHQWHYLJHQWHpGH5

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHDVXDFRQWUDWDomRGH' 2HVWiHPOLQKDFRPSDGU}HVGHPHUFDGREHP
FRPROHYDHPFRQWDRVULVFRVTXHD&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVSRGHPHVWDUVXMHLWRV
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12.12 - Outras informações relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR

$ &RPSDQKLD GHVWDFD TXH DWp D GDWD GH DSUHVHQWDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SRVVXL
DSHQDV R &RPLWr GH $XGLWRULD LQVWDODGR TXH VH UHSRUWD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FXMDV
FRPSHWrQFLDVHVWmRGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3URFHVVRVGH$YDOLDomR

$&RPSDQKLDGHVWDFDTXHRVSURFHVVRVGHDYDOLDomRGRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHVWmRGHVFULWRV
QRLWHP G GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD 5HXQL}HVGD$GPLQLVWUDomR 

$V UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUmR FRQYRFDGDV SHOR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRUHVFULWRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDVGDGDWDGDUHXQLmRGHWHUPLQDQGRR
ORFDO GDWD KRUiULR H D RUGHP GR GLD DFRPSDQKDGD GH WRGRV RV GRFXPHQWRV UHODFLRQDGRV jV
GHOLEHUDo}HVDVHUHPWRPDGDV

&RPSOHPHQWRDRLWHP

3UiWLFDVGD&RPSDQKLDTXDQWRjVDVVHPEOHLDVJHUDLV

$VVHPEOHLD
$*(
$*(
$*2
$*(
$*(
$*(
$*(

'DWDGHUHDOL]DomR








,QVWDODomR
FRQYRFDomR
FRQYRFDomR
FRQYRFDomR
FRQYRFDomR
FRQYRFDomR
FRQYRFDomR
FRQYRFDomR

4XyUXPGH,QVWDomR
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
'HVFUHYHUDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULD
HVWDWXWiULD H QmR HVWDWXWiULD GR FRQVHOKR ILVFDO GRV FRPLWrV HVWDWXWiULRV H GRV FRPLWrV GH
DXGLWRULDGHULVFRILQDQFHLURHGHUHPXQHUDomRDERUGDQGRRVVHJXLQWHVDVSHFWRV

D REMHWLYRVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQIRUPDQGRVHDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H
FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R
GRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR ³3ROtWLFD´  DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHTXH EXVFDHVWDEHOHFHUDHVWUDWpJLD
JHUDOGHUHPXQHUDomRFRPSUHHQGHQGRGHIRUPDDPSODTXDOTXHUYDORUGHQDWXUH]DVDODULDORXQmR
DWULEXtGR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV &RPLWrV GH
$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR ³&RPLWrV´ HGR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD

1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD D HVWUDWpJLD JHUDO GH UHPXQHUDomR GD &RPSDQKLD GHYH FRQVLGHUDU
SDUkPHWURVGHPHUFDGRIXQo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDSURILVVLRQDOHRVVHJXLQWHVSULQFLSDLV
REMHWLYRV

L
$WUDLUUHWHUHLQFHQWLYDURVSURILVVLRQDLVTXHSRVVXDPDTXDOLILFDomRDFRPSHWrQFLDHRSHUILO
DGHTXDGRjVFDUDFWHUtVWLFDVHQHFHVVLGDGHVGHQHJyFLRGD&RPSDQKLD
LL 

$OLQKDURVLQWHUHVVHVSURILVVLRQDLVFRPDVSROtWLFDVGHJHVWmRHFRPRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
GD&RPSDQKLDFRPIRFRQDFRQWLQXLGDGHHQDFULDomRGHYDORUQRORQJRSUD]R

LLL 

3URPRYHU SUiWLFDV GH UHPXQHUDomR DWUDHQWHV EDVHDGDV QR VLVWHPD PHULWRFUiWLFR D ILP GH
UHFRPSHQVDURERPGHVHPSHQKRGRSURILVVLRQDOSHORDOFDQFHRXSHODVXSHUDomRGHPHWDV
LQGLYLGXDLV

LY 

(VWLPXODURFUHVFLPHQWRRr[LWRHDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLVGD&RPSDQKLDFRPR
WDPEpPDFULDomRGHYDORUGHORQJRSUD]RSDUDD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV

Y

)RUQHFHUUHPXQHUDomRFRPSHWLWLYDDRSURILVVLRQDOGHDFRUGRFRPRVSDUkPHWURVGHPHUFDGR
YDORUGRVVHUYLoRV H

YL 

3URPRYHURHTXLOtEULRDGHTXDGRHQWUHDVUHPXQHUDo}HVIL[DHYDULiYHOGHFXUWRPpGLRHORQJR
SUD]R

$ 3ROtWLFD WHYH FRPR EDVH DV SULQFLSDLV FRPSHWrQFLDV H DWULEXLo}HV UHIHUHQWHV DR SURFHVVR GH
GHILQLomRHDSURYDomRGDUHPXQHUDomRHPOLQKDFRPD/HLQGHGHGH]HPEURGH
FRQIRUPHDOWHUDGD ³/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV´ R(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHVHXVGHPDLV
GRFXPHQWRV LQWHUQRV $LQGD GHILQH RV SULQFLSDLV SDUkPHWURV H FULWpULRV TXH GHYHP QRUWHDU D
HVWUXWXUDHDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRHGRVLQFHQWLYRVGRVSURILVVLRQDLVGD&RPSDQKLD

$ 3ROtWLFD SRGH VHU HQFRQWUDGD QR VLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD
KWWSZZZWFFRPEUULHQRVLWHGD&90KWWSVZZZJRYEUFYPSWEU QHVWHVLWHDFHVVDU³&HQWUDLV
GH &RQWH~GR´ DR ODGR HVTXHUGR GD WHOD FOLFDU HP ³&HQWUDO GH 6LVWHPDV GD &90´ FOLFDU HP
³,QIRUPDo}HVVREUH&RPSDQKLDV´EXVFDU³7&7UDGHUV&OXE6$´QRFDPSRGLVSRQtYHOFOLFDUVREUH
RQRPHGDFRPSDQKLDHSRVWHULRUPHQWHVHOHFLRQDU³3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR´ 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
E FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQGLFDQGR

L GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD RV SULQFLSDLV HOHPHQWRV TXH FRPS}HP D UHPXQHUDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR
&RQVHOKR)LVFDOVmR

&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR $ UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDpIL[DPHQVDOVHQGRTXHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRIDUmRMXVDR
UHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRYDULiYHOSHORH[HUFtFLRGRFDUJR

D  5HPXQHUDomR IL[D $ UHPXQHUDomR IL[D GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD p FRPSRVWD GH  SDUFHODV DR DQR VHP TXDOTXHU YLQFXODomR j SDUWLFLSDomR GRV
PHPEURV HP UHXQL}HV GR yUJmR SDJDV PHQVDOPHQWH D WtWXOR GH pró-labore 2 REMHWLYR GD
UHPXQHUDomRIL[DpRIHUHFHUFRPSHQVDomRGLUHWDDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SHORV VHUYLoRV SUHVWDGRV HP OLQKD FRP D UHPXQHUDomR SUDWLFDGD QR VHWRU GH DWXDomR GD
&RPSDQKLD H GH PRGR D UHIOHWLU DV DWULEXLo}HV UHVSRQVDELOLGDGHV H D GHPDQGD GH WHPSR
LQHUHQWHDRFDUJR

E  5HPXQHUDomR YDULiYHO 2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QmR ID]HP MXV DR
UHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRYDULiYHO

F  %HQHItFLRV 2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR IDUmR MXV D EHQHItFLRV SHOR PHUR
H[HUFtFLRGRFDUJRFRPRSRUH[HPSORDVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFDDSyOLFHGHVHJXURGH
YLGDYDOHUHIHLomRHDX[tOLRFUHFKH

G  5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
SRGHUmR VHU HOHJtYHLV DR UHFHELPHQWR GH LQFHQWLYRV EDVHDGRV HP Do}HV GH DFRUGR FRP RV
WHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVHPSODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD

H  5HPXQHUDomR DGLFLRQDO SRU SDUWLFLSDomR HP &RPLWrV 2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQmRWHUmRGLUHLWRjUHPXQHUDomRIL[DDGLFLRQDOFDVRVHMDPHOHLWRVSDUDDWXDUFRPR
PHPEURVGH&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRH[FHWRVHGHOLEHUDGRGHIRUPDGLYHUVDSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD$UHPXQHUDomRGRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDpFRPSRVWDGDVHJXLQWHIRUPD
L  UHPXQHUDomR IL[D PHQVDO D WtWXOR GH pró-ODERUH LL  UHPXQHUDomR YDULiYHO H EHQHItFLRV 2V
GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD ID]HP MXV DLQGD D UHHPEROVR SHODV GHVSHVDV GH HVWDGLD H ORFRPRomR
QHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV

D  5HPXQHUDomRIL[DpFRPSRVWDSRUSDUFHODVPHQVDLVQRDQRFDOHQGiULRHPFDUiWHUGHSUR
ODERUHGHILQLGDSRUPHLRGHQHJRFLDomRLQGLYLGXDOFRPFDGD'LUHWRUHVHPSUHGHVYLQFXODGDVGH
VXD SDUWLFLSDomR HP UHXQL}HV GR yUJmR 2 REMHWLYR GHVWD UHPXQHUDomR p R GH RIHUHFHU XPD
FRPSHQVDomR GLUHWD SHORV VHUYLoRV SUHVWDGRV HP OLQKD FRP R SUDWLFDGR SHOR PHUFDGR GH
WUDEDOKRSDUDRVHJPHQWRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDGHPRGRDUHIOHWLUWRGDVDVDWULEXLo}HVH
UHVSRQVDELOLGDGHVHDGHPDQGDGHWHPSRLQHUHQWHDRFDUJR

E  5HPXQHUDomRYDULiYHO2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDID]HPMXVDRUHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomR
YDULiYHOSRUPHLRGRSDJDPHQWRGHE{QXV2VE{QXVSRGHPFRQVWLWXLUVHGHUHPXQHUDomRHRX
LQFHQWLYREDVHDGRHPDo}HVRXGHUHPXQHUDomRHRXLQFHQWLYRH[WUDRUGLQiULR2REMHWLYRGHVWD
UHPXQHUDomRpRGHRIHUHFHUXPDFRPSHQVDomRGLUHWDEDVHDGDQRVLVWHPDPHULWRFUiWLFRDILP
GHUHFRPSHQVDURERPGHVHPSHQKRGRV'LUHWRUHVSHORDOFDQFHRXSHODVXSHUDomRGHPHWDV
LQGLYLGXDLVRXUHVXOWDGRVHLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLD

F  %HQHItFLRV 2V 'LUHWRUHV WHUmR GLUHLWR D EHQHItFLRV SHOR PHUR H[HUFtFLR GR FDUJR FRPR SRU
H[HPSORDVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFDDSyOLFHGHVHJXURGHYLGDYDOHUHIHLomRHDX[tOLR
FUHFKH
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G  5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV 2V GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU HOHJtYHLV DR
UHFHELPHQWRGHLQFHQWLYRVEDVHDGRVHPDo}HVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRV
HPSODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD

H  5HPXQHUDomRDGLFLRQDOSRUSDUWLFLSDomRHP&RPLWrV2VPHPEURVGD'LUHWRULDQmRWHUmR
GLUHLWRjUHPXQHUDomRIL[DDGLFLRQDOFDVRVHMDPHOHLWRVSDUDDWXDUFRPRPHPEURVGH&RPLWrV
GH$VVHVVRUDPHQWRH[FHWRVHGHOLEHUDGRGHIRUPDGLYHUVDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR)L[D4XDQGRR&RQVHOKR)LVFDOHVWLYHULQVWDODGRRVVHXVPHPEURVIDUmRMXVD
UHPXQHUDomRIL[DFRPSRVWDSRUSDUFHODVPHQVDLVHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

D  5HPXQHUDomR YDULiYHO 2V PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO QmR ID]HP MXV DR UHFHELPHQWR GH
UHPXQHUDomRYDULiYHO

E  %HQHItFLRV2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOQmRID]HPMXVDRUHFHELPHQWRGHEHQHItFLRV2V
PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO VHUmR DSHQDV UHHPEROVDGRV SHODV GHVSHVDV FRUUHQWHV GH
DOLPHQWDomRORFRPRomRHHVWDGLDTXDQGRQHFHVViULDVSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV

F  5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV 2V PHPEURVGR &RQVHOKR )LVFDO QmRVHUmR HOHJtYHLVDR
UHFHELPHQWRGHLQFHQWLYRVEDVHDGRVHPDo}HVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRV
HPSODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD

2VPHPEURVVXSOHQWHVGR&RQVHOKR)LVFDOUHFHEHUmRUHPXQHUDomRFRQIRUPHVHMDPSRQWXDOPHQWH
DFLRQDGRVSDUDVXEVWLWXLomRGRVPHPEURVHIHWLYRVHPUHXQL}HV

&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

D  5HPXQHUDomR )L[D 2V PHPEURV GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR ³&RPLWrV´ TXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD
'LUHWRULD GD &RPSDQKLD QmR IDUmR MXV DR UHFHELPHQWR GH UHPXQHUDomR IL[D DGLFLRQDO SDUD
SDUWLFLSDU GRV &RPLWrV ILFDQGR VXD UHPXQHUDomR UHVWULWD j UHPXQHUDomR TXH SHUFHEHUi QD
FRQGLomR GH FRQVHOKHLUR RX GLUHWRU H[FHWR VH GHOLEHUDGR GH IRUPD GLYHUVD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR $ UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GRV &RPLWrV GD &RPSDQKLD TXH QmR VHMDP
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHVpFRPSRVWDSRUSDUFHODVPHQVDLVQR
DQRFDOHQGiULR SDJDV D WtWXOR GH pro labore VHPSUH GHVYLQFXODGDV GH VXD SDUWLFLSDomR HP
UHXQL}HVGRyUJmR(VWDUHPXQHUDomRVHUiGHILQLGDSHOR&RQVHOKRQDUHXQLmRTXHRVHOHJHUH
QRUHVSHFWLYR5HJLPHQWR,QWHUQRFRQIRUPHDSOLFiYHO

E  5HPXQHUDomR YDULiYHO 2V PHPEURV GRV &RPLWrV QmR ID]HP MXV DR UHFHELPHQWR GH
UHPXQHUDomRYDULiYHO

F  %HQHItFLRV2VPHPEURVGRV&RPLWrVQmRID]HPMXVDRUHFHELPHQWRGHEHQHItFLRV(OHVVHUmR
DSHQDVUHHPEROVDGRVSHODVGHVSHVDVFRUUHQWHVGHDOLPHQWDomRORFRPRomRHHVWDGLDTXDQGR
QHFHVViULDVSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV

G  5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV 2V PHPEURV GRV &RPLWrV QmR VHUmR HOHJtYHLV DR
UHFHELPHQWRGHLQFHQWLYRVEDVHDGRVHPDo}HVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRV
HPSODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD

2V PHPEURV GRV &RPLWrV VHMDP RX QmR PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR PHPEURV
H[WHUQRVRXGD'LUHWRULDHVWDWXWiULDVHUmRUHHPEROVDGRVSHOD&RPSDQKLDSRUHYHQWXDLVGHVSHVDV
FRPORFRPRomRDOLPHQWDomRHKRVSHGDJHPQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGDIXQomRQRV&RPLWrV
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LL HP UHODomR DRV ~OWLPRV  H[HUFtFLRV VRFLDLV TXDO D SURSRUomR GH FDGD HOHPHQWR QD
UHPXQHUDomR

ÏUJmR(OHPHQWRGD
UHPXQHUDomR
5HPXQHUDomR)L[D
%HQHItFLRV
5HPXQHUDomR9DULiYHO
5HPXQHUDomREDVHDGD
HPDo}HV
7RWDO

([HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
'LUHWRULD1mR
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
(VWDWXWiULD
1$

1$
1$

1$
1$

1$
1$

1$
1$



1$

&RQVHOKR)LVFDO
1$
1$
1$
1$
1$


ÏUJmR(OHPHQWRGD
UHPXQHUDomR
5HPXQHUDomR)L[D
%HQHItFLRV
5HPXQHUDomR9DULiYHO
5HPXQHUDomREDVHDGD
HPDo}HV
7RWDO

([HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
'LUHWRULD1mR
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
(VWDWXWiULD
1$

1$
1$

1$
1$

1$
1$

1$
1$



1$

&RQVHOKR)LVFDO
1$
1$
1$
1$
1$



ÏUJmR(OHPHQWRGD
UHPXQHUDomR
5HPXQHUDomR)L[D
%HQHItFLRV
5HPXQHUDomR9DULiYHO
5HPXQHUDomREDVHDGD
HPDo}HV
7RWDO

([HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD1mR
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD (VWDWXWiULD
1$

1$
1$

1$
1$

1$
1$

1$
1$



1$

&RQVHOKR)LVFDO
1$
1$
1$
1$
1$


LLL PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

5HPXQHUDomR)L[D

2pro laboreGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpGHILQLGRQRPRPHQWRGDDGPLVVmRGR
FRQVHOKHLUR

$UHYLVmRGDUHPXQHUDomRIL[DpDWXDOL]DGDDFDGDDQRVFRPEDVHHPSHVTXLVDVGHPHUFDGR
JXLDV VDODULDLV GDV PDLRUHV HPSUHVDV GH FRQVXOWRULD HP UHFXUVRV KXPDQRV H QD HYROXomR GDV
SUiWLFDVVDODULDLVHPHPSUHVDVVHPHOKDQWHV

2YDORUGDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDOGHFDGDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHYDULDUGH
DFRUGR FRP VXDV UHVSRQVDELOLGDGHV R WHPSR GHGLFDGR jV VXDV WDUHIDV VXDV FRPSHWrQFLDV H
UHSXWDomRSURILVVLRQDOHRYDORUGRVVHXVVHUYLoRVQRPHUFDGR

1mRKDYHUiUHPXQHUDomREDVHDGDHPSDUWLFLSDomRHPUHXQL}HV

%HQHItFLRV

(P FRPSOHPHQWR GD UHPXQHUDomR IL[D RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR IDUmR MXV D
EHQHItFLRVSHORPHURH[HUFtFLRGRFDUJRWDLVFRPRDVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFDDSyOLFHGH
VHJXURGHYLGDYDOHUHIHLomRHDX[tOLRFUHFKH
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5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLXP3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³3ODQR´ TXHWHPVXDV
FDUDFWHUtVWLFDVHPHWRGRORJLDVGHVFULWDVQDVHomRDEDL[R

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomR)L[D

2VDOiULRGRV'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVpGHILQLGRQRPRPHQWRGDDGPLVVmRGRGLUHWRU

$UHYLVmRGDUHPXQHUDomRIL[DpDWXDOL]DGDDFDGDGRLVDQRVFRPEDVHHPSHVTXLVDVGHPHUFDGR
JXLDV VDODULDLV GDV PDLRUHV HPSUHVDV GH FRQVXOWRULD HP UHFXUVRV KXPDQRV H QD HYROXomR GDV
SUiWLFDVVDODULDLVHPHPSUHVDVVHPHOKDQWHV

2 YDORU GD UHPXQHUDomR IL[D PHQVDO GH FDGD GLUHWRU SRGH YDULDU GH DFRUGR FRP VXDV IXQo}HV R
WHPSRGHGLFDGRjVVXDVDWLYLGDGHVVXDVFRPSHWrQFLDVHUHSXWDomRSURILVVLRQDOHRYDORUGRVVHXV
VHUYLoRVQRPHUFDGR

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2V'LUHWRUHVWHUmRGLUHLWRjUHPXQHUDomRYDULiYHOSRUPHLRGRSDJDPHQWRGHE{QXV2VE{QXVSRGHP
FRQVWLWXLUVHGHUHPXQHUDomRHRXLQFHQWLYREDVHDGRHPDo}HVRXGHUHPXQHUDomRHRXLQFHQWLYR
H[WUDRUGLQiULR2REMHWLYRGHVWDUHPXQHUDomRpRGHRIHUHFHUXPDFRPSHQVDomRGLUHWDEDVHDGDQR
VLVWHPDPHULWRFUiWLFRDILPGHUHFRPSHQVDURERPGHVHPSHQKRGRV'LUHWRUHVSHORDOFDQFHRXSHOD
VXSHUDomR GH PHWDV LQGLYLGXDLV RX UHVXOWDGRV H LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD 2
SDJDPHQWR GH E{QXV DRV 'LUHWRUHV GHYHUi UHVSHLWDU RV WHUPRV H DV FRQGLo}HV SUHYLDPHQWH
DSURYDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD

%HQHItFLRV

2V'LUHWRUHVWHUmRGLUHLWRDEHQHItFLRVSHORPHURH[HUFtFLRGRFDUJRFRPRSRUH[HPSORDVVLVWrQFLD
PpGLFDHRGRQWROyJLFDDSyOLFHGHVHJXURGHYLGDYDOHUHIHLomRHDX[tOLRFUHFKH

5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLXP3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³3ODQR´ TXHWHPVXDV
FDUDFWHUtVWLFDVHPHWRGRORJLDVGHVFULWDVQDVHomRDEDL[R

LY UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

2V DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR UHPXQHUDGRV GH DFRUGR FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GRV
UHVSHFWLYRV FDUJRV REMHWLYDQGR D PDQWHU R QtYHO GH FRPSHWLWLYLGDGH GD &RPSDQKLD SHUDQWH DV
SUiWLFDVGHPHUFDGRHPHPSUHVDVGRPHVPRSRUWHDWUDLQGRHUHWHQGRH[HFXWLYRVHSURILVVLRQDLV$
&RPSDQKLDDSOLFDFULWpULRVGHSULQFtSLRVpWLFRVHWpFQLFRVQDYDORUL]DomRGDVGLIHUHQWHVHVWUXWXUDV
DGPLQLVWUDWLYDVSULPDQGRRUHFRQKHFLPHQWRGHSHUIRUPDQFHGLIHUHQFLDGDHHPEDVDGDQDIRUoDGD
PHULWRFUDFLD

$GLFLRQDOPHQWHDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGHIRUPDJHUDOSURFXUDDWUHODUDUHPXQHUDomRDRV
REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GH FXUWR PpGLR H ORQJR SUD]R GD &RPSDQKLD HVSHFLDOPHQWH QR WRFDQWH j
UHPXQHUDomRYDULiYHODTXHSRGHPVHUHOHJtYHLVRVPHPEURVGD'LUHWRULD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDVVXDVSUiWLFDVFRPUHODomRjUHPXQHUDomRGHVHXV$GPLQLVWUDGRUHV
VmR HILFD]HV SDUD DWUDLU LQFRUSRUDU H UHWHU SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV QR PHUFDGR XPD YH] TXH D
UHPXQHUDomR H RV EHQHItFLRV HVWmR GH DFRUGR FRP R SUDWLFDGR SHOR PHUFDGR DVVHJXUDQGR D
UHWHQomRHPRWLYDomRGRVSURILVVLRQDLV
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Y DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

2VPHPEURVGRVFRPLWrVTXHVHMDPPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHVQmRVmR
UHPXQHUDGRVSHORH[HUFtFLRGHWDLVFDUJRVVDOYRVHGHRXWUDIRUPDGHOLEHUDGRSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

$SHQDV RV PHPEURV LQGHSHQGHQWHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VmR UHPXQHUDGRV SHOD
&RPSDQKLDFRQIRUPHGHOLEHUDomRHPVHGHGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGH
PDLRGHHPOLQKDFRPRGLVSRVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV

F SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR

$UHPXQHUDomRIL[DHRVEHQHItFLRVGHYLGRVDRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRFRPRDFLPDLQGLFDGR
QmR HVWmR GLUHWDPHQWH DWUHODGRV D LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR H VHUi EDVHDGD QDV
UHVSRQVDELOLGDGHVGRFDUJRHH[SHULrQFLDLQGLYLGXDLV

(VSHFLILFDPHQWHVREUHDUHPXQHUDomRYDULiYHOGD'LUHWRULDDDWULEXLomRGHLQFHQWLYRVH[WUDRUGLQiULRV
H E{QXV SRGH VHU GHILQLGD FRP EDVH HP LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR D VHU GHWHUPLQDGRV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RQIRUPHGHILQLGRSHORyUJmRDVVLPDUHPXQHUDomRYDULiYHOSRGHUi
VHUDWUHODGDDPHWDVJOREDLVGD&RPSDQKLDPHWDVGHSDUWDPHQWDLVRXPHWDVLQGLYLGXDLVGHILQLGDV
SDUD R H[HFXWLYR FRQVLGHUDQGR GHQWUH RXWURV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR R (%,7'$ GD
&RPSDQKLD DVVLP FRPR VHXV UHVXOWDGRV GH JHUDomR GH FDL[D OXFUR OtTXLGR PDUJHP OtTXLGD RX
Q~PHURGHYHQGDVRXXQLGDGHVFRQVWUXtGDV

$GLFLRQDOPHQWHQRWDVHTXHRVLQFHQWLYRVDWULEXtGRVDRVEHQHILFLiULRVGR3ODQR FRQIRUPHGHVFULWR
QRLWHP³J´DEDL[R SHODVXDQDWXUH]DHVWmRUHODFLRQDGRVjYDORUL]DomRIXWXUDGD&RPSDQKLDHGDV
Do}HVGHVXDHPLVVmR

G FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR

$UHPXQHUDomRYDULiYHODTXHRV'LUHWRUHVVmRHOHJtYHLVSRGHVHUDWUHODGDDRDWLQJLPHQWRHRXD
VXSHUDomRGHFULWpULRVHPHWDVLQGLYLGXDLVHJOREDLVGD&RPSDQKLDSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDGRVSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$ UHPXQHUDomR IL[D GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR GRV 'LUHWRUHV
(VWDWXWiULRVHQmR(VWDWXWiULRVH&RQVHOKR)LVFDOQmRHVWiYLQFXODGDRXFRQGLFLRQDGDGLUHWDPHQWHD
LQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR

H FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRUGHFXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R

3RUPHLRGD3ROtWLFDHGDVGHPDLVSUiWLFDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPUHODomRjUHPXQHUDomR
GHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVD&RPSDQKLDYLVDDHVWDEHOHFHUUHPXQHUDomRHEHQHItFLRVFRPSDWtYHLVH
FRPSHWLWLYDVFRPRPHUFDGRDWUDLQGRHUHWHQGRSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVLQFHQWLYDGRVHHQJDMDGRV
HPVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHVHXSODQRGHQHJyFLRV

1R FDVR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD D &RPSDQKLD RIHUHFH UHPXQHUDomR YDULiYHO SRU PHLR GR
SDJDPHQWRGHE{QXVUHFRPSHQVDQGRDVXSHUDomRRXRDWLQJLPHQWRGHPHWDVLQGLYLGXDLVHJOREDLV
GD&RPSDQKLDFRPEDVHHPFULWpULRVHLQGLFDGRUHVSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDGRV

'HWHUPLQDGRVDGPLQLVWUDGRUHVDLQGDDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDPEpPSRGHPVHU
HOHJtYHLVDRUHFHELPHQWRGHLQFHQWLYRVEDVHDGRVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRV
GHSODQRVVXEPHWLGRVj$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD
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I H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV
GLUHWRVHLQGLUHWRV

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRKiUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVXSRUWDGD
SRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV

J H[LVWrQFLDGHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGR
HYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU

1mR H[LVWH UHPXQHUDomR RX EHQHItFLRV YLQFXODGRV j RFRUUrQFLD GH HYHQWRV VRFLHWiULRV GD
&RPSDQKLDH[FHWRSHORLQGLFDGRDEDL[RFRPUHODomRjVRSo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HVRXWRUJDGDV
QR kPELWR GR 3ODQR GH 2XWRUJD GH 2So}HV GH &RPSUD GH $o}HV GH (PLVVmR GD &RPSDQKLD
³3ODQR´ DSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGH

,VVRSRUTXHDHILFiFLDGR3ODQRpFRQGLFLRQDGDDRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ FRPRFRPSDQKLDDEHUWDHDRLQtFLRGDVQHJRFLDo}HVGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDQRVHJPHQWRHVSHFLDOGHOLVWDJHPGD%UDVLO%ROVDH%DOFmR±%R1RYR0HUFDGR

K SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR

ŝ͘ RVyUJmRVHFRPLWrVGRHPLVVRUTXHSDUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRLGHQWLILFDQGRGH
TXHIRUPDSDUWLFLSDP

1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD
(VWDWXWiULDGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDO
TXDQGR LQVWDODGR p IL[DGD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRPSHWLQGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GHOLEHUDUVREUHDGLVWULEXLomRGDUHPXQHUDomRHQWUHWDLVPHPEURVHVREUHDUHSDUWLomRHQWUHSDUFHOD
IL[DHSDUFHODYDULiYHO

7DPEpPFRPSHWHj$VVHPEOHLD*HUDOFULDUHDOWHUDUSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HV
ILFDQGR D FDUJR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHOLEHUDU VREUH D FULDomR GH SURJUDPDV GH
UHPXQHUDomR YDULiYHO RXWRUJD GH RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV Do}HV UHVWULWDV GH DFRUGR FRP
SODQRVDSURYDGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHVWDEHOHFHQGRVXDVFRQGLo}HVHEHQHILFLiULRV

ŝŝ͘ FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOLQGLFDQGRVH
Ki D DWXDOL]DomR GH HVWXGRV SDUD D YHULILFDomR GDV SUiWLFDV GH PHUFDGR H HP FDVR
SRVLWLYRRVFULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRV

$UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD
p IL[DGD D SDUWLU GH SHVTXLVDV GH PHUFDGR H D HYROXomR GH SUiWLFDV VDODULDLV HP HPSUHVDV
FRPSDUiYHLVYLVDQGRDDVVHJXUDUUHPXQHUDomRDWUDWLYDDVHXVDGPLQLVWUDGRUHV

ŝŝŝ͘ FRPTXHIUHTXrQFLDHGHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDDDGHTXDomRGD
SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

$3ROtWLFDSRGHVHUDOWHUDGDVHPSUHTXHQHFHVViULRSRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$VSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRRVHOHPHQWRVTXHDFRPS}HP
VmRSHULRGLFDPHQWHUHYLVLWDGDVHDWXDOL]DGDVGHPRGRDPDQWHUDVXDDWUDWLYLGDGHHFRPSHWLWLYLGDGH

(VSHFLILFDPHQWHQRFDVRGRVPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD
3ROtWLFDGHWHUPLQDDUHYLVmRGDUHPXQHUDomRIL[DDGRWDGDDFDGDDQRVFRPEDVHHPSHVTXLVDV
GHPHUFDGRHDHYROXomRGHSUiWLFDVVDODULDLVHPHPSUHVDVFRPSDUiYHLV




697
PÁGINA: 219 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,41

4,66

0,00

10,07

Nº de membros remunerados

2,00

4,66

0,00

6,66

600.000,00

1.736.535,01

0,00

2.336.535,01

Benefícios direto e indireto

0,00

121.044,60

0,00

121.044,60

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

1.220.066,00

0,00

1.220.066,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

986,76

1.973,52

0,00

2.960,28

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

3.079.619,13

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021
600.986,76

3.680.605,89

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

1,66

0,00

1,66

Salário ou pró-labore

0,00

261.000,00

0,00

261.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

16.261,30

0,00

16.261,30

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

10.033,00

0,00

10.033,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

274,10

0,00

274,10

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

287.568,40

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021

Total da remuneração

0,00

287.568,40

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

1,00

0,00

1,00

Salário ou pró-labore

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

45.000,00

0,00

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021

Total da remuneração

0,00

45.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,16

0,00

0,16

Salário ou pró-labore

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021

Versão : 1

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
(PUHODomRjUHPXQHUDomRYDULiYHOGRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHjSUHYLVWDSDUDR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDHGRFRQVHOKR
ILVFDOHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR

5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH  
&RQVHOKRGH
&RQVHOKR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$GPLQLVWUDomR
)LVFDO
1WRWDOGHPHPEURV



1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR

1$
1$
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
1$
5
1$
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$
5
1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR

1$
1$
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
1$

1$
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV

7RWDO



5
5






5HPXQHUDomRYDULiYHOSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
)LVFDO
1WRWDOGHPHPEURV



1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH

1$
1$
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
1$
5
1$
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$
5
1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
1$
5
1$
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH

1$
1$
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
1$

1$
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR


7RWDO



5
5
5








702
PÁGINA: 224 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD

&RQVHOKR)LVFDO
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
1WRWDOGHPHPEURV



1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH

1$
1$
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
1$

1$
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH

1$
1$
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
1$

1$
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR

7RWDO













5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD

&RQVHOKR)LVFDO
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
1WRWDOGHPHPEURV



1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH

1$
1$
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
1$

1$
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH

1$
1$
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
1$

1$
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
1$

1$
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR

7RWDO
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(PUHODomRDRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
HGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDHPYLJRUQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOHSUHYLVWRSDUDRH[HUFtFLRVRFLDO
FRUUHQWHGHVFUHYHU
&RPRQRWDLQWURGXWyULDDHVWHLWHPD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
UHDOL]DGDHPGHPDLRGHIRLDSURYDGRR3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVGH
(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$ ³3ODQR´ FRPVXDHILFiFLDFRQGLFLRQDGDDRUHJLVWURGHFRPSDQKLD
DEHUWD SHUDQWH D &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  FRPR FRPSDQKLD DEHUWD H DR LQtFLR GDV
QHJRFLDo}HVGDVDo}HVGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWRHVSHFLDOGHOLVWDJHPGD%UDVLO%ROVDH%DOFmR±%
R1RYR0HUFDGR$SHQDVDSyVVDWLVIHLWDVHVVDVFRQGLo}HVSRGHUmRVHUHODERUDGRVRVSURJUDPDVTXH
LUmRGLVFLSOLQDUDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
D WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV
'H DFRUGR FRP R 3ODQR VmR HOHJtYHLV D UHFHEHU RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD DV SHVVRDV QDWXUDLV TXH DWXHP FRPR H[HFXWLYRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV H QmR HVWDWXWiULRV JHUHQWHV VXSHUYLVRUHV FRODERUDGRUHV H
HPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHTXHSRUVHUHPFRQVLGHUDGRVSHVVRDVFKDYH
QR GHVHQYROYLPHQWR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H GDV FRQWURODGDV FRQIRUPH YLHUHP D VHU
HVFROKLGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RX FRPLWr HVSHFLDO FULDGR SDUD D
DGPLQLVWUDomRGR3ODQRSDUDUHFHELPHQWRGDVRSo}HV ³3DUWLFLSDQWHV´ 
$ DGPLQLVWUDomR GR 3ODQR FRPSHWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD TXH SRGHUi
GHOHJDU VXDV IXQo}HV REVHUYDGDV DV UHVWULo}HV SUHYLVWDV HP OHL D XP FRPLWr HVSHFLDO
HYHQWXDOPHQWH FULDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD DGPLQLVWUDU R 3ODQR ³&RPLWr´ 
$WXDOPHQWH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QmR FRQWD FRP D DVVHVVRULD GR &RPLWr SDUD D
DGPLQLVWUDomRGR3ODQR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXR&RPLWrFRQIRUPHRFDVRWHUmRDPSORV
SRGHUHVREHGHFLGRVRVWHUPRVGR3ODQRDVGLUHWUL]HVIL[DGDVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHQRFDVRGR
&RPLWrDVGLUHWUL]HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDWRPDUWRGDVDVPHGLGDV
QHFHVViULDVHDGHTXDGDVSDUDDDGPLQLVWUDomRGR3ODQR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXR&RPLWrFRQIRUPHRFDVRSRGHUiFULDU3URJUDPDV
GH 2SomR GH &RPSUD GH $o}HV QRV TXDLV FRQVWDUmR DV FRQGLo}HV HVSHFtILFDV TXDQWR DRV
3DUWLFLSDQWHVRQ~PHURWRWDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDREMHWRGDRXWRUJDDGLYLVmRGDRXWRUJDHP
ORWHVHDVUHVSHFWLYDVUHJUDVHVSHFtILFDVGHFDGDORWHLQFOXVLYHRSUHoRGHH[HUFtFLRHRVSUD]RV
SDUDH[HUFtFLRGDRSomR ³3URJUDPDV´ 
4XDQGR GR ODQoDPHQWR GH FDGD 3URJUDPD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RX R
&RPLWrFRQIRUPHRFDVRIL[DUiRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHFDGDRSomRGHFRPSUDGHDo}HVHPXP
&RQWUDWRGH2XWRUJDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³&RQWUDWRGH2SomR´ DVHUFHOHEUDGRHQWUHD
&RPSDQKLDHFDGD3DUWLFLSDQWHGHILQLQGRRQ~PHURGHDo}HVTXHFDGD3DUWLFLSDQWHSRGHUiDGTXLULU
RX VXEVFUHYHU R SUD]R GH FDUrQFLD HYHQWXDLV UHVWULo}HV SDUD WUDQVIHUrQFLD H GHPDLV FRQGLo}HV
SDUDDTXLVLomRRXVXEVFULomRGDVDo}HVQRVWHUPRVGR3ODQR
9DOHUHVVDOWDUTXHR3ODQRFRQVWLWXLQHJyFLRRQHURVRGHQDWXUH]DH[FOXVLYDPHQWHPHUFDQWLOHFLYLOH
QmR FULD TXDOTXHU REULJDomR GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD RX SUHYLGHQFLiULD HQWUH D &RPSDQKLD H RV
3DUWLFLSDQWHVVHMDPHOHVDGPLQLVWUDGRUHVRXHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGRQDRSLQLmR
GD&RPSDQKLDRVYDORUHVUHODFLRQDGRVDR3ODQRQmRFRQILJXUDP³UHPXQHUDomR´SDUDILQVWUDEDOKLVWDV
H SUHYLGHQFLiULRV VHQGR D VXD LQFOXVmR QR F{PSXWR GD UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV
UHDOL]DGD~QLFDHH[FOXVLYDPHQWHSDUDFXPSULURVUHTXLVLWRVUHJXODWyULRVGD&90
E SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR
2VREMHWLYRVGR3ODQRVmR D HVWLPXODUDH[SDQVmRRr[LWRHDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLV
GD &RPSDQKLD E  DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DRV GH DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVHFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV SRUPHLRGDSDUWLFLSDomRHP
FRQMXQWR FRP RV GHPDLV DFLRQLVWDV GD YDORUL]DomR GDV Do}HV EHP FRPR GRV ULVFRV D TXH D
&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDH F SRVVLELOLWDUj&RPSDQKLDRXVRFLHGDGHVFRQWURODGDVDWUDLUHPDQWHUD
HODV YLQFXODGRV DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV H HPSUHJDGRV TXH VHMDP FRQVLGHUDGRV SHVVRDV
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FKDYHRIHUHFHQGROKHVDSRVVLELOLGDGHGHQRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQR3ODQRVHWRUQDUHP
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
F IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV
$UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVYLVDLQFHQWLYDUDLPSODQWDomRGHDo}HVGHPpGLRHORQJRSUD]R
TXHJHUHPYDORUSDUDD&RPSDQKLDUHIOHWLQGRGHVVDIRUPDQDYDORUL]DomRGRVYDORUHVPRELOLiULRV
HPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDHPPpGLRHORQJRSUD]R$GLFLRQDOPHQWHSHUPLWHTXHRV3DUWLFLSDQWHVDR
LQYHVWLUVHXVSUySULRVUHFXUVRVQD&RPSDQKLDWHQKDPPDLVLQFHQWLYRVSDUDDWXDUHPFRQIRUPLGDGH
FRP RV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV H GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH JHUDU YDORU SDUD D
&RPSDQKLD$OpPGLVVRHVVDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVSURSRUFLRQDLQFHQWLYRVSDUDUHWHQomR
HSHUPDQrQFLDGRVSULQFLSDLVH[HFXWLYRVFKDYHHFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRVHUYHGH
DWUDWLYR SDUD QRYRV WDOHQWRV 3RU ILP D SDUWLFLSDomR HP FRQMXQWR FRP RV GHPDLV DFLRQLVWDV GD
YDORUL]DomR GDV Do}HV EHP FRPR GRV ULVFRV D TXDO D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD ID] FRP TXH RV
LQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVHGD&RPSDQKLDILTXHPDOLQKDGRVFRPRVGRV3DUWLFLSDQWHVGR3ODQR
G FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
$UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVpPHFDQLVPRGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLDTXHYLVDLQFHQWLYDU
D LPSODQWDomR GH Do}HV GH PpGLR H ORQJR SUD]R TXH SURSRUFLRQHP JHUDomR GH YDORU SDUD D
&RPSDQKLDFRPRFRQVHTXHQWHUHIOH[RQDYDORUL]DomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmR
9DOH UHVVDOWDU TXH RV YDORUHV UHODFLRQDGRV DR 3ODQR QmR FRQILJXUDP ³UHPXQHUDomR´ SDUD ILQV
WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULRV VHQGR D VXD LQFOXVmR QR F{PSXWR GD UHPXQHUDomR JOREDO GRV
DGPLQLVWUDGRUHVUHDOL]DGD~QLFDHH[FOXVLYDPHQWHSDUDFXPSULURVUHTXLVLWRVUHJXODWyULRVGD&90
H FRPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R
3RUPHLRGHGLYHUVDVFRQGLo}HVGHDTXLVLomRGDVDo}HVGHQWUHDVTXDLVRVSUD]RVGHFDUrQFLDSDUD
RH[HUFtFLRGDVRSo}HVRXWRUJDGDVHRSHUtRGRGHUHVWULomRHOLEHUDomRSURSRUFLRQDOjQHJRFLDomR
GDVDo}HVR3ODQRSURPRYHRDOLQKDPHQWRGRVLQWHUHVVHVGRV3DUWLFLSDQWHVGD&RPSDQKLDHGRV
DFLRQLVWDVSRLVRIHUHFHLQFHQWLYRVjLPSODQWDomRGHDo}HVGHPpGLRHORQJRSUD]RTXHJHUHPYDORU
SDUDD&RPSDQKLDUHIOHWLQGRFRQVHTXHQWHPHQWHQDYDORUL]DomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRV
SHOD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHR3ODQREXVFDIRUWDOHFHUDUHWHQomRHSHUPDQrQFLDQD&RPSDQKLD
GRVH[HFXWLYRVFKDYHHFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRSURSRUFLRQDUGLIHUHQFLDLVSDUDD
DWUDomRGHQRYRVWDOHQWRV
$OpP GLVVR p LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH D SDUWLFLSDomR HP FRQMXQWR FRP RV GHPDLV DFLRQLVWDV GD
YDORUL]DomR GDV Do}HV EHP FRPR GRV ULVFRV D TXDO D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD ID] FRP TXH RV
LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD ILTXHP DOLQKDGRV FRP RV GRV 3DUWLFLSDQWHV GR 3ODQR JHUDQGR DVVLP
EHQHItFLRVHJHUDomRGHYDORUQRPpGLRHORQJRSUD]RFRQIRUPHPHQFLRQDGRDFLPD
I Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV
$V2So}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRFRQVLGHUDQGRWRGRVRV3URJUDPDVSRGHUmRFRQIHULU
DRV 3DUWLFLSDQWHV GLUHLWRV GH DTXLVLomR VREUH XP Q~PHUR GH $o}HV TXH FXPXODWLYDPHQWH QmR
H[FHGD D GRFDSLWDOVRFLDO E ROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLDH F ROLPLWHGH
GRFDSLWDOVRFLDOSRUH[HUFtFLRVRFLDO
&RPRSURSyVLWRGHVDWLVID]HURH[HUFtFLRGHRSo}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRD&RPSDQKLD
SRGHUiDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGR&RPLWrFRQIRUPHRFDVR D HPLWLUQRYDV
Do}HV GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR RX E  DOLHQDU SULYDGDPHQWH DR 3DUWLFLSDQWH Do}HV
PDQWLGDVHPWHVRXUDULD
&XPSUHUHVVDOWDUTXHRVDFLRQLVWDVQmRWHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDRXWRUJDRXQRH[HUFtFLRGDV
RSo}HV SUHYLVWDV QR 3ODQR FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR DUWLJR    GD /HL Q  GH  GH
GH]HPEURGH ³/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV´ 
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J Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV
&DEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXDR&RPLWrFRQIRUPHRFDVRHVWDEHOHFHU
DTXDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDVSRUPHLRGRV3URJUDPDVHOHJHQGRRVEHQHILFLiULRV
HPIDYRUGRVTXDLVVHUmRRXWRUJDGDVRSo}HVQRVWHUPRVGR3ODQR2WRWDOGHRSo}HVRXWRUJDGDV
QRkPELWRGR3ODQRQmRSRGHUiXOWUDSDVVDUROLPLWHGHVFULWRQDOHWUD³I´DFLPD
K FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXR&RPLWrFRQIRUPHDSOLFiYHODSURYDUiDVRXWRUJDVGHRSo}HVSRU
PHLRGRV3URJUDPDV4XDQGRGRODQoDPHQWRGHFDGD3URJUDPDD&RPSDQKLDFHOHEUDUiFRPFDGD
3DUWLFLSDQWHXP&RQWUDWRGH2SomRTXHGHILQLUiSHORPHQRVDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV L RQ~PHUR
GHDo}HVTXHR3DUWLFLSDQWHWHUiGLUHLWRGHDGTXLULURXVXEVFUHYHUFRPRH[HUFtFLRGDRSomRHRSUHoR
GHH[HUFtFLRGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGR3URJUDPD LL RSUD]RLQLFLDOGHFDUrQFLDGXUDQWHRTXDOD
RSomRQmRSRGHUiVHUH[HUFLGDHDVGDWDVOLPLWHSDUDRH[HUFtFLRWRWDORXSDUFLDOGDRSomRHHPTXH
RV GLUHLWRV GHFRUUHQWHV GD RSomR H[SLUDUmR LLL  HYHQWXDLV QRUPDV VREUH TXDLVTXHU UHVWULo}HV j
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVUHFHELGDVSHORH[HUFtFLRGDRSomRHGLVSRVLo}HVVREUHSHQDOLGDGHVSDUDR
GHVFXPSULPHQWRGHVWDVUHVWULo}HVH LY TXDLVTXHURXWURVWHUPRVHFRQGLo}HVHPFRQVRQkQFLDFRP
R3ODQRHFRPRUHVSHFWLYR3URJUDPD
e LPSRUWDQWH UHVVDOWDU TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX R &RPLWr FRQIRUPH R FDVR SRGHUi
RXWRUJDU RSo}HV FRP FRQGLo}HV LQGLYLGXDOL]DGDV SDUD FDGD 3DUWLFLSDQWH GH DFRUGR FRP R 3ODQR
PHGLDQWH D FHOHEUDomR GH XP &RQWUDWR GH 2SomR VHP D QHFHVVLGDGH GH ODQoDPHQWR GH XP
SURJUDPDGHYHQGRR&RQWUDWRGH2SomRDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRX&RPLWr
FRQIRUPHDSOLFiYHOIL[DUGHPDQHLUDH[DXVWLYDWRGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHFDGDRSomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXR&RPLWrFRQIRUPHRFDVRSRGHUiLPSRUWHUPRVHRXFRQGLo}HV
SUHFHGHQWHV SDUD R H[HUFtFLR GD RSomR H REVHUYDGDV DV FOiXVXODV PtQLPDV GR 3URJUDPD LPSRU
UHVWULo}HV j WUDQVIHUrQFLD GDV Do}HV DGTXLULGDV FRP R H[HUFtFLR GDV RSo}HV SRGHQGR WDPEpP
UHVHUYDUSDUDD&RPSDQKLDRSo}HVGHUHFRPSUDRXGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDHPFDVRGHGHVOLJDPHQWR
GR3DUWLFLSDQWHRXGHDOLHQDomRSHOR3DUWLFLSDQWHGHVVDVPHVPDVDo}HVDWpRWpUPLQRGRSUD]RHRX
FXPSULPHQWRGDVFRQGLo}HVIL[DGDVFRQIRUPHGLVSRVWRHGHILQLGRQR3ODQRHRX&RQWUDWRGH2SomR
$V RSo}HV RXWRUJDGDV DRV 3DUWLFLSDQWHV SRGHUmR VHU H[HUFLGDV WRWDO RX SDUFLDOPHQWH GXUDQWH R
SUD]RHQRVWHUPRVIL[DGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRX&RPLWrQRDWRGDRXWRUJDHQRV
UHVSHFWLYRV3URJUDPDVRX&RQWUDWRVGH2SomR&DGD3DUWLFLSDQWHTXHGHVHMDUH[HUFHUVXDVRSo}HV
GHYHUiFRPXQLFDUj&RPSDQKLDSRUHVFULWRDVXDLQWHQomRGHID]rORGHQWURGHXPSHUtRGRGHDWp
GLDVFRQWDGRVGRILPGRUHVSHFWLYRSUD]RGHFDUrQFLD
2V3URJUDPDVGHYHUmRGLVSRUVREUHRSUD]RGXUDQWHRTXDODVDo}HVDGTXLULGDVSHORV3DUWLFLSDQWHV
SRUPHLRGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVQmRSRGHUmRVHUQHJRFLDGDVDOLHQDGDVYHQGLGDVSHUPXWDGDV
GRDGDVRXGHTXDOTXHURXWUDIRUPDWUDQVIHULGDVEHPFRPRQmRSRGHUmRVHUREMHWRGHJUDYDPHVRX
RXWURDWRGHGLVSRVLomRSHOR3DUWLFLSDQWH
3RUILPQHQKXPDDomRVHUiHQWUHJXHDR3DUWLFLSDQWHHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGDRSomRDQmR
VHUTXHWRGDVDVH[LJrQFLDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVWHQKDPVLGRLQWHJUDOPHQWHFXPSULGDV
L FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR
2SUHoRGHH[HUFtFLRGHFDGDXPDGDV2So}HVRXWRUJDGDVDVHUH[SUHVVDPHQWHLQVHULGRHPFDGD
&RQWUDWRGH2SomRFRUUHVSRQGHUijPpGLDGDVFRWDo}HVGDVDo}HVGD&RPSDQKLDSRQGHUDGDSHOR
YROXPH QRV  SUHJ}HV GD % DQWHULRUHV j GDWD GH DVVLQDWXUD GR &RQWUDWR GH 2SomR FRP D
DSOLFDomRVREUHHVVHYDORUGHXPGHVFRQWRGHQRPi[LPRVHPTXDOTXHUWLSRGHFRUUHomRRX
DWXDOL]DomR ³3UHoRGH([HUFtFLR´ 
M FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR
2H[HUFtFLRGDVRSo}HVGHYHUiVHUUHDOL]DGRGHQWURGRSHUtRGRGHGLDVFRQWDGRVGRILPGRSUD]R
GH FDUrQFLD HVWDEHOHFLGR QRV WHUPRV GR 3ODQR 1R FDVR GH RSo}HV RXWRUJDGDV VHP SUD]R GH
FDUrQFLDRSUD]RGHH[HUFtFLRVHUiFRQWDGRGDGDWDGHFHOHEUDomRGR&RQWUDWRGH2SomR
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&DVRQmRVHMDH[HUFLGRGHQWURGRSHUtRGRDFLPDPHQFLRQDGRR3DUWLFLSDQWHSHUGHUiRGLUHLWRDR
H[HUFtFLRGDWRWDOLGDGHGDVRSo}HVTXHDHOHWLYHUHPVLGRFRQFHGLGDVDWpHQWmR
N IRUPDGHOLTXLGDomR
$WHQGLGDV DV H[LJrQFLDV H FRQGLo}HV SUHYLVWDV QR 3ODQR H QRV UHVSHFWLYRV 3URJUDPDV LQFOXVLYH
SUD]RVGHFDUrQFLDTXDQGRDSOLFiYHLVHSUD]RVGHH[HUFtFLRHGHVGHTXHDVVLQDGRR&RQWUDWRGH
2SomRR3DUWLFLSDQWHWHUiGLUHLWRPHGLDQWHRSDJDPHQWRGRSUHoRGHH[HUFtFLRDRH[HUFtFLRGDV
RSo}HV
2 SUHoR GH H[HUFtFLR VHUi SDJR SHORV 3DUWLFLSDQWHV j YLVWD QR DWR GD DTXLVLomR GDV Do}HV
REVHUYDGDV DV IRUPDV H SUD]RV GHWHUPLQDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX SHOR &RPLWr
FRQIRUPHRFDVR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXR&RPLWrFRQIRUPHRFDVRSRGHUiLPSRUWHUPRVHRXFRQGLo}HV
SUHFHGHQWHV SDUD R H[HUFtFLR GD RSomR H REVHUYDGDV DV FOiXVXODV PtQLPDV HVWDEHOHFLGDV QR
3URJUDPD LPSRU UHVWULo}HV j WUDQVIHUrQFLD GDV Do}HV DGTXLULGDV FRP R H[HUFtFLR GDV RSo}HV
SRGHQGR WDPEpP UHVHUYDU SDUD D &RPSDQKLD RSo}HV GH UHFRPSUD RX GLUHLWRV GH SUHIHUrQFLD HP
FDVRGHGHVOLJDPHQWRGR3DUWLFLSDQWHRXGHDOLHQDomRSHOR3DUWLFLSDQWHGHVVDVPHVPDVDo}HVDWp
RWpUPLQRGRSUD]RHRXFXPSULPHQWRGDVFRQGLo}HVIL[DGDV
O UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
(YHQWXDLVUHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVUHFHELGDVSHORV3DUWLFLSDQWHVDWUDYpVGRH[HUFtFLR
GDV RSo}HV REMHWR GR 3ODQR EHP FRPR GLVSRVLo}HV VREUH SHQDOLGDGHV SDUD R GHVFXPSULPHQWR
GHVWDVUHVWULo}HVSRGHUmRVHULPSRVWDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXSHOR
&RPLWrFRQIRUPHRFDVRHGHYHUmRGHILQLGDVQR&RQWUDWRGH2SomR
2V3URJUDPDVGHYHUmRGLVSRUVREUHRSUD]RGXUDQWHRTXDODVDo}HVDGTXLULGDVSHORV3DUWLFLSDQWHV
SRUPHLRGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVQmRSRGHUmRVHUQHJRFLDGDVDOLHQDGDVYHQGLGDVSHUPXWDGDV
GRDGDVRXGHTXDOTXHURXWUDIRUPDWUDQVIHULGDVEHPFRPRQmRSRGHUmRVHUREMHWRGHJUDYDPHVRX
RXWURDWRGHGLVSRVLomRSHOR3DUWLFLSDQWH2SHUtRGRGHUHVWULomRPHQFLRQDGRDFLPDSRGHUiVHUGH
QR PtQLPR  DQR H QR Pi[LPR  DQRV FRQWDGRV GR UHFHELPHQWR GDV Do}HV $OpP GLVVR VH R
3URJUDPDIL[DUSHUtRGRGHUHVWULomRHPSUD]RVXSHULRUDDQRGHYHUmRVHUREVHUYDGDVDVUHJUDV
SUHYLVWDVQRLWHPGR3ODQR
2V3URJUDPDVHRV&RQWUDWRVGH2SomRWDPEpPGHYHUmRSUHYHUTXHQDKLSyWHVHGHGHVOLJDPHQWR
GR 3DUWLFLSDQWH GXUDQWH R SHUtRGR GH UHVWULomR D &RPSDQKLD SRGHUi D VHX H[FOXVLYR FULWpULR
UHFRPSUDUDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHWLWXODULGDGHGR3DUWLFLSDQWHVXMHLWDVDRSHUtRGRGHUHVWULomR
SHORYDORUHTXLYDOHQWHDR3UHoRGH([HUFtFLRDWXDOL]DGRSHOD6(/,&FRPXPGHVFRQWRGHRX
RYDORUGDFRWDomRGDVDo}HVQDGDWDGHH[HUFtFLRGDUHFRPSUDSHOD&RPSDQKLDRTXHIRUPHQRU
QRVWHUPRVGR3ODQR
2V3URJUDPDVHRV&RQWUDWRVGH2SomRGHYHUmRSUHYHURGLUHLWRGHD&RPSDQKLDDVHXH[FOXVLYR
FULWpULRQDKLSyWHVHGHGHVOLJDPHQWRGR3DUWLFLSDQWHGXUDQWHRSHUtRGRGHUHVWULomRjQHJRFLDomR
GDVDo}HVGHFRPSUDUDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHWLWXODULGDGHGR3DUWLFLSDQWHVXMHLWDVDRSHUtRGRGH
UHVWULomRSHORYDORUHTXLYDOHQWHDR3UHoRGH([HUFtFLRDWXDOL]DGRSHOD6(/,&RXRYDORUGDFRWDomR
GDVDo}HVQDGDWDGHH[HUFtFLRGDUHFRPSUDSHOD&RPSDQKLDRTXHIRUPHQRUHVHPDLQFLGrQFLD
GHTXDOTXHU{QXVRXFRQWUDSUHVWDomRDGLFLRQDOHPIDYRUGR3DUWLFLSDQWH
1HQKXPDDomRVHUiHQWUHJXHDR3DUWLFLSDQWHHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGDRSomRDQmRVHUTXH
WRGDVDVH[LJrQFLDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVWHQKDPVLGRLQWHJUDOPHQWHFXPSULGDV
1HQKXP3DUWLFLSDQWHWHUiGLUHLWRVHSULYLOpJLRVGHDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDH[FHWRDTXHOHVDTXHVH
UHIHUHR3ODQRHR3URJUDPDFRPUHVSHLWRjVRSo}HVREMHWRGR&RQWUDWRGH2SomR1HVVHVHQWLGR
R3DUWLFLSDQWHVRPHQWHWHUiGLUHLWRVHSULYLOpJLRVGHDFLRQLVWDQRPRPHQWRHPTXHVHWRUQDUiHIHWLYR
WLWXODUGDVDo}HVGHFRUUHQWHVGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVHGRVGLUHLWRVDHODVDWULEXtGRV
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P FULWpULRV H HYHQWRV TXH TXDQGR YHULILFDGRV RFDVLRQDUmR D VXVSHQVmR DOWHUDomR RX
H[WLQomRGRSODQR
23ODQRSRGHUiVHUH[WLQWRVXVSHQVRRXDOWHUDGRDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGD$VVHPEOHLD
*HUDOGD&RPSDQKLD
$GHPDLVTXDOTXHUDOWHUDomROHJDOQRWRFDQWHjUHJXODPHQWDomRGDVVRFLHGDGHVSRUDo}HVHRXDRV
HIHLWRVILVFDLVGHXPSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVSRGHUiOHYDUjUHYLVmRLQWHJUDO
RXSDUFLDOGR3ODQRRXPHVPRVXDVXVSHQVmRRXH[WLQomRDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RXGR&RPLWrFRQIRUPHRFDVR
6HRQ~PHURGHDo}HVH[LVWHQWHVGD&RPSDQKLDIRUDXPHQWDGRRXGLPLQXtGRFRPRUHVXOWDGRGH
ERQLILFDo}HVHPDo}HVJUXSDPHQWRVRXGHVGREUDPHQWRVVHUmRIHLWRVRVDMXVWHVDSURSULDGRVQR
Q~PHURGHDo}HVREMHWRGHRXWRUJDGHRSo}HVQmRH[HUFLGDV5HIHULGRVDMXVWHVVHUmRIHLWRVVHP
PXGDQoD QR YDORU GH FRPSUD GR WRWDO DSOLFiYHO j SDUFHOD QmR H[HUFLGD GD RSomR PDV FRP
DMXVWDPHQWRFRUUHVSRQGHQWHDRSUHoRGHH[HUFtFLRGDRSomR
Q HIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
1DKLSyWHVHGHGHVOLJDPHQWRGRSDUWLFLSDQWHVDOYRSRUIRUoDGHIDOHFLPHQWRRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWH
DWRWDOLGDGHGDVRSo}HVQmRH[HUFLGDVPHVPRDTXHODVFXMRSUD]RGHFDUrQFLDKDMDVLGRFRQVXPDGR
UHVWDUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV GH SOHQR GLUHLWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR SUpYLR RX
QRWLILFDomRHVHPGLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomR
1D KLSyWHVH GH IDOHFLPHQWR RX LQYDOLGH] SHUPDQHQWH GR 3DUWLFLSDQWH RV GLUHLWRV GHFRUUHQWHV GDV
RSo}HVQmRH[HUFLGDVVHUmRWUDQVIHULGRVDVHXVKHUGHLURVHVXFHVVRUHVHDVRSo}HVSRGHUmRVHU
H[HUFLGDVWHQGRRXQmRGHFRUULGRRVUHVSHFWLYRVSUD]RVLQLFLDLVGHFDUrQFLDSRUXPSHUtRGRGH
PHVHVDFRQWDUGDGDWDGRyELWRRXGDLQYDOLGH]SHUPDQHQWHGR3DUWLFLSDQWH$RSomRSRGHUiVHU
H[HUFLGD QR WRGR RX HP SDUWH FRP SDJDPHQWR j YLVWD SDUWLOKDQGRVH HQWUH RV KHUGHLURV RX
VXFHVVRUHVRGLUHLWRjVDo}HVQDIRUPDGHGLVSRVLomRWHVWDPHQWiULDRXFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQR
LQYHQWiULRUHVSHFWLYR
3DUDILQVGR3ODQRRWHUPR³GHVOLJDPHQWR´VLJQLILFDTXDOTXHUDWRRXIDWRTXHSRQKDILPjUHODomR
MXUtGLFD GR WLWXODU GD RSomR FRP D &RPSDQKLD H[FHWR IDOHFLPHQWR RX LQYDOLGH] SHUPDQHQWH
'HVOLJDPHQWR DEUDQJH HQWUH RXWUDV DV KLSyWHVHV GH DSRVHQWDGRULD FRPSXOVyULD GHVOLJDPHQWR
YROXQWiULRGR3DUWLFLSDQWHSHGLGRGHGHPLVVmRUHQ~QFLDDRFDUJRGHVWLWXLomRGHPLVVmRFRPHVHP
MXVWDFDXVDVXEVWLWXLomRRXQmRUHHOHLomRFRPRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRXGLUHWRU
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5 - Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração
e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável, considerando que não houve opções exercidas ou ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações da Companhia nos últimos três exercícios sociais e não há previsão
de que sejam outorgadas opções de ação durante este exercício.
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13.6 - Opções em Aberto

13.6 - Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária
ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável, considerando que, ao final do último exercício social, não havia opções em aberto
detidas pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 - Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais,
elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável, considerando que, ao final do último exercício social, não havia opções em aberto
detidas pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados
nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das
opções, indicando, no mínimo:
Não aplicável, considerando que não houve opções exercidas ou ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações da Companhia nos últimos três exercícios sociais e não há previsão
de que sejam outorgadas opções de ação durante este exercício.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 - Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou
no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão
A tabela abaixo contém a participação consolidada em ações emitidas pela Companhia, por
membros do conselho de administração e da diretoria estatutária na data deste Formulário de
Referência:
Ações da Companhia
Quantidade
%
104.161.440
46,471%
21.616.360
9,644%

Órgão
Conselho de Administração*
Diretoria

* As ações detidas por membros do Conselho de Administração que também ocupam cargo na Diretoria Estatutária foram contabilizadas neste
campo.

Adicionalmente a participação direta acima mencionada, na data deste Formulário de Referência os
membros do Conselho de Administração da Companhia detinham indiretamente 6,5% do capital social
do TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP”) (titular de 5,4% do capital
social da Companhia) observado que: (i) o Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, detinha 100%
do Pavillion Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior que, por sua
vez, detinha 5,5% do capital social do FIP; e (ii) Luiz Felipe de Araujo Pontes Girão, detinha 2% do
capital social do Traders Club F.I.C.F.I.M que, por sua vez, detinha 31,5% do FIP.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho
de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma
de tabela:
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui nenhum plano de previdência em vigor
conferido aos membros do Conselho de Administração e aos Diretores Estatutários.
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1,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00

1,66

145.737,05

141.831,35

173.233,98

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

0,16

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Em 2019, a Companhia era constituída sob a forma de sociedade limitada, não havendo a instituição de Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária. Contudo, para fins de
padronização, a Companhia inseriu informações sobre os administradores no campo relativo aos Diretores estatutários.

Em 2018, a Companhia era constituída sob a forma de sociedade limitada, não havendo a instituição de Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária. Contudo, para fins de
padronização, a Companhia inseriu informações sobre os administradores no campo relativo aos Diretores estatutários.

31/12/2019

31/12/2018

Conselho Fiscal

Em 2020, a Companhia era constituída sob a forma de sociedade limitada, não havendo a instituição de Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária. Contudo, para fins de
padronização, a Companhia inseriu informações sobre os administradores no campo relativo aos Diretores estatutários.

31/12/2020

Conselho de Administração

PÁGINA: 237 de 313

O número de membros e membros remunerados de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº01/2021. Considernado que a Companhia ainda era
constituída sob a forma de sociedade limitada e que apenas 1 membro da Diretoria foi remunerado (durante 2 meses), os valores correspondentes a remuneração anual mínima, média e
máxima são iguais.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

31/12/2018

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº01/2021. A maior remuneração da Diretoria foi percebida sem qualquer exclusão. O
valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média considera o
total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

31/12/2020

Conselho Fiscal

O número de membros e membros remunerados de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº01/2021. A maior remuneração da Diretoria foi percebida sem
qualquer exclusão, o membro que recebeu a maior remuneração exerceu seu cargo durante todo o exercício, porém foi remunerado apenas por 8 meses, vide item 13.16 abaixo. O valor da
menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média informada para fins
deste item 13.11, adotando os critérios previstos no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº01/2021, considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de
membros remunerados informado no item 13.2 acima. Neste caso, seguindo os critérios estabelecidos no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº01/2021, o valor da remuneração média é maior do que o
valor da maior remuneração, considerando a divisão por número inferior a 2.

6.000,00

6.000,00

6.000,00

31/12/2018

Conselho de Administração

Versão : 1

31/12/2020

Observação

2,00

31/12/2019

2,00

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
'HVFUHYHUDUUDQMRVFRQWUDWXDLVDSyOLFHVGHVHJXURVRXRXWURVLQVWUXPHQWRVTXHHVWUXWXUHP
PHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGHGHVWLWXLomRGR
FDUJRRXGHDSRVHQWDGRULDLQGLFDQGRTXDLVDVFRQVHTXrQFLDVILQDQFHLUDVSDUDRHPLVVRU
1mRKiDUUDQMRVFRQWUDWXDLVDSyOLFHVGHVHJXURVRXRXWURVLQVWUXPHQWRVTXHHVWUXWXUHPPHFDQLVPRV
GHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHPFDVRGHGHVWLWXLomRGR
FDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
$&RPSDQKLDFRQWUDWDVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO ' 2LQVXUDQFH SDUDPHPEURVGD'LUHWRULD
H &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DVVLP FRPR SDUD DGPLQLVWUDGRUHV GH VXDV FRQWURODGDV 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVYLGHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
(PUHODomRDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURSHUFHQWXDOGDUHPXQHUDomRWRWDO
GH FDGD yUJmR UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GR HPLVVRU UHIHUHQWH D PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDV
DRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVFRQIRUPHGHILQLGRSHODVUHJUDVFRQWiEHLVTXHWUDWDP
GHVVHDVVXQWR

ÏUJmR







'LUHWRULD(VWDWXWiULD







&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1$

1$

1$

&RQVHOKR)LVFDO

1$

1$

1$


(PHD&RPSDQKLDHUDFRQVWLWXtGDVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDQmRKDYHQGR
D LQVWLWXLomR GH &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRULD (VWDWXWiULD &RQWXGR SDUD ILQV GH
SDGURQL]DomR D &RPSDQKLD LQVHULX LQIRUPDo}HV VREUH RV DGPLQLVWUDGRUHV QR FDPSR UHODWLYR DRV
'LUHWRUHVHVWDWXWiULRV

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH R &RQVHOKR )LVFDO QmR IRL LQVWDODGR HP QHQKXP GRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVDFLPD
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não
a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria
prestados
Nos três últimos exercícios sociais, não houve remuneração de membros do Conselho de
Administração, Diretoria Estatutária ou Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que
ocupam nos órgãos da administração.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a
que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:
Nos últimos três exercícios sociais, não houve remuneração paga aos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia que tenha sido
reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, sociedades sob controle comum
e/ou controladas da Companhia em função ou não do exercício de cargo na Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

7UDQVIRUPDomR6RFLHWiULD

$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHIRLFRQVWLWXtGDVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDWHQGRVXDWUDQVIRUPDomR
HPVRFLHGDGHDQ{QLPD HQWmRGHFDSLWDOIHFKDGR VLGRDSURYDGDDSHQDVHPIHYHUHLURGH

1HVVH VHQWLGR FRQVLGHUDQGR TXH SUHYLDPHQWH D VXD WUDQVIRUPDomR HP VRFLHGDGH DQ{QLPD
RSHUDQGRVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDQmRKDYLDDFRQVWLWXLomRGH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD (VWDWXWiULD RX &RQVHOKR )LVFDO H D DGPLQLVWUDomR VRFLDO ILFDYD D FDUJR GH VHXV VyFLRV
DGPLQLVWUDGRUHV DV LQIRUPDo}HVVREUHUHPXQHUDomR GRV PHPEURV GHVVHV yUJmRV UHIHUHQWHV DRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV GH   H  QmR VHULDP DSOLFiYHLV SDUD ILQV GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

'H TXDOTXHU IRUPD SDUD ILQV GH SDGURQL]DomR D &RPSDQKLD DSUHVHQWD DV LQIRUPDo}HV VREUH D
UHPXQHUDomRGHUHIHULGRVVyFLRVDGPLQLVWUDGRUHVQDOLQKDGD'LUHWRULD(VWDWXWiULD

$EDL[R VHJXHP WDEHODV FRP R FiOFXOR GH FDGD yUJmR DSXUDGR QRV WHUPRV GR 2ItFLR&LUFXODU
&906(3QDIHULQGRVHRQ~PHURGHPHPEURVHPFDGDPrVGRH[HUFtFLRVRPDQGRR
UHVXOWDGRGHWRGRVRVPHVHVHGLYLGLQGRRQ~PHURGHPHVHVGRH[HUFtFLRREWHQGRDVVLPXPDPpGLD
DQXDO GH Q GH PHPEURV GRV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR 1RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR
H[HUFtFLR VRFLDO FRUUHQWH R FiOFXOR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD
(VWDWXWiULDVHGHXFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

3UHYLVmRSDUD
0rV
-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD 7RWDOQPHVHV 

1~PHURWRWDOGHPHPEURV















1~PHURWRWDOGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV
















'LUHWRULD(VWDWXWiULD

3UHYLVmRSDUD
0rV
-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD 7RWDOQPHVHV 

1~PHURWRWDOGHPHPEURV

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV
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13.16 - Outras Informações Relevantes


'LUHWRULD(VWDWXWiULD

0rV
-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD 7RWDOQPHVHV 

([HUFtFLRSDUD
1~PHURWRWDOGHPHPEURV















1~PHURWRWDOGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV
















'LUHWRULD(VWDWXWiULD

0rV
-DQHLUR
)HYHUHLUR
0DUoR
$EULO
0DLR
-XQKR
-XOKR
$JRVWR
6HWHPEUR
2XWXEUR
1RYHPEUR
'H]HPEUR
7RWDO
0pGLD 7RWDOQPHVHV 

([HUFtFLRSDUD
1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURWRWDOGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
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0DUoR
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1~PHURWRWDOGHPHPEURV















1~PHURWRWDOGHPHPEURV
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13.16 - Outras Informações Relevantes

5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV FDQFHODPHQWR 
(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDUHDYDOLRXRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVDSURYDGR
HP  GH IHYHUHLUR GH  ³3ODQR´  H RSWRX SHOR FDQFHODPHQWR GH WRGRV RV LQVWUXPHQWRV
SDUWLFXODUHVGHRXWRUJDGHDo}HVDEUDQJLGRVSRUDTXHOHSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
YLJHQWHDWpDTXHODGDWD
$VGHVSHVDVFRPRFDQFHODPHQWRGRSODQRGHRSo}HVGHDo}HVWRWDOL]DUDP5VHPHIHLWR
FDL[DHIRUDPUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRQRSHUtRGRILQGRHPGHDEULOGHQDUXEULFDRXWUDV
UHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
$ &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH QmR KRXYH HIHWLYR H[HUFtFLR RX SDJDPHQWR GDV RSo}HV GR 3ODQR
FRQWXGRIH]VHQHFHVViULRRUHFRQKHFLPHQWRGHLPSDFWRFRQWiELOGHFRUUHQWHGR3ODQRQRVWHUPRV
H[LJLGRVSHORSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&±3ODQREDVHDGRHPDo}HV
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A tabela abaixo contempla o número de empregados da Companhia divido por grupos com base na
atividade desempenhada, bem como por localização geográfica nos períodos encerrados em 31 de
dezembro de 2018, 2019 e 2020 e em 30 de abril de 2021:
Localização
geográfica (UF)
São Paulo
São Paulo
São Paulo

Atividade
Administrativo
Compliance
Auditoria Interna
Total

31.12.2018
1
0
0
1

31.12.2019
2
0
0
2

31.12.2020
6
0
0
6

30.04.21
77
3
0
80

* Para fins de referência, em 30 de abril de 2021 a Companhia ainda não havia estruturado equipe própria para Áreas de Compliance e
Auditoria Interna. Contudo, na data deste Formulário de Referência a Companhia conta com: (i) 76 funcionários que exercem atividade
administrativa; (ii) 3 funcionários que atuam na Área de Compliance; e (iii) 1 funcionário que atua na Área de Auditoria Interna.

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A tabela abaixo contempla o número de terceirizados da Companhia divido por grupos com base na
atividade desempenhada, bem como por localização geográfica nos períodos encerrados em 31 de
dezembro de 2018, 2019 e 2020 e em 30 de abril de 2021:
Localização
geográfica (UF)
São Paulo

Atividade
Serviços administrativos
em geral
Tecnologia
Diretoria
Comercial
Marketing
Mover
Experiência do cliente
TC Academy
Ciência de dados
Financeiro
Inteligência de mercado
Jurídico
Matrix
Recursos Humanos
Contribuidores
Operações
Total

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

30.04.21

1

0

1

8

7
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

12
2
2
7
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
32

72
2
16
21
22
15
10
5
4
1
1
1
3
2
0
176

122
6
61
29
42
16
17
6
17
1
3
9
9
6
1
353

c. índice de rotatividade
Nosso índice de rotatividade é calculado da seguinte forma:
Exercício Social
30.04.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018

Índice de Rotatividade
7,5%
41,67%
50%
0%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2 - Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados
no item 14.1 acima:
Em 2020, houve um aumento significativo no quadro de colaboradores da Companhia em
decorrência do crescimento da área de tecnologia.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFUHYHUDVSROtWLFDVGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRVGRHPLVVRULQIRUPDQGR

D
SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDDGRWDXPDSUiWLFDVDODULDODOLQKDGDjVXDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOHFRHUHQWHFRPDV
SUiWLFDVGHUHPXQHUDomRDGRWDGDVSHORVGHPDLVLQWHJUDQWHVGRVHWRUHPTXHHVWiLQVHULGD

2 SDFRWH UHPXQHUDWyULR GD &RPSDQKLD DEUDQJH D UHPXQHUDomR IL[D EHQHItFLRV H SDUD DOJXQV
VHWRUHVSUHGHWHUPLQDGRVUHPXQHUDomRYDULiYHO

E
SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$ &RPSDQKLD DGRWD XPD SUiWLFD GH EHQHItFLRV TXH DFUHGLWD HVWDU DOLQKDGD FRP DV SUiWLFDV GH
PHUFDGR$&RPSDQKLDFRQFHGHDRVVHXVFRODERUDGRUHVRVEHQHItFLRVSUHYLVWRVQDVFRQYHQo}HV
FROHWLYDVGHWUDEDOKRFHOHEUDGRVFRPRVLQGLFDWRGDFDWHJRULD$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDRIHUHFH
EHQHItFLRVDGLFLRQDLVWDLVFRPRYDOHUHIHLomRgympassHSODQRGHVD~GH

F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR

L
JUXSRVGHEHQHILFLiULRV

LL
FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR

LLL
SUHoRVGHH[HUFtFLR

LY
SUD]RVGHH[HUFtFLR

Y
TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HVGHDo}HVGHVWLQDGRDVHXVFRODERUDGRUHV
QRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV

1RHQWDQWRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGHIRLDSURYDGRR
3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVGH(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$ ³3ODQR´ 
FRPHILFiFLDFRQGLFLRQDGDDRUHJLVWURGD&RPSDQKLDFRPRFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HDRLQtFLRGDVQHJRFLDo}HVGDVDo}HVGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWR
HVSHFLDO GH OLVWDJHP GD %UDVLO %ROVD H %DOFmR ± % R 1RYR 0HUFDGR $SyV VDWLVIHLWDV HVVDV
FRQGLo}HVSRGHUmRVHUHODERUDGRVSURJUDPDVTXHLUmRGLVFLSOLQDUDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUD
DRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD$OpPGRVDGPLQLVWUDGRUHVRVHPSUHJDGRVHFRODERUDGRUHVGD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVWDPEpPVHUmRHOHJtYHLVDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RX GH FRPLWr HVSHFLDO FULDGR SDUD D DGPLQLVWUDomR GR 3ODQR SDUD UHFHELPHQWR GDV RSo}HV DR
UHFHELPHQWRGDRXWRUJDGHRSo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

2VSULQFLSDLVWHUPRVHFRQGLo}HVGR3ODQRLQFOXLQGRDVFRQGLo}HVSUHoRVHSUD]RVGHH[HUFtFLRGDV
RSo}HV DVVLP FRPR D TXDQWLGDGH GH Do}HV GD &RPSDQKLD FRPSURPHWLGDV SHOR 3ODQR VmR
GHWDOKDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4 - Descrever as relações entre a Companhia e sindicatos, indicando se houve paralisações
e greves nos últimos 3 exercícios sociais
A Companhia mantém relação com o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cursos de
Informática do Estado de São Paulo (SINDIESP). A parceria, sempre pautada no respeito e
transparência, é focada no alinhamento das diretrizes trabalhistas que envolvem os colaboradores
da Companhia. Todos os colaboradores da Companhia são respaldados por convenções coletivas
de trabalho que garantem direitos, além daqueles concedidos pela legislação trabalhista.
Não foram reportadas greves nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

727
PÁGINA: 249 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação a esta seção 14 que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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Não

229.042.648-25

Argentino

Brasileira

Qtde. de ações (Unidades)

12.140.769

Não

392.148.868-06

Israel Calebe Massa

Não

732.310.611-72

16.660.247

9.846.435

Guillermo Andres Parra Bernal

Não

39.817.142/0001-81

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro

7,428%

4,390%

5,413%

1,770%

33,427%

Ações ordinárias %

TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

3.969.594

74.971.153

Javier Alejandro Ramacciotti

Não

18.121.457/0001-10

StartUps BR Holding Ltda.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

01/04/2021

01/04/2021

05/07/2021

01/04/2021

01/04/2021

16.660.247

9.846.435

12.140.769

3.969.594

74.971.153

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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7,428%

4,390%

5,413%

1,770%

33,427%

Total ações %

Versão : 1

18.511.378

Brasileiro-SP

Não

342.373.478-77

13.215.320

TOTAL

224.286.049

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

74.971.153

Brasileiro-SP

100,000%

0,000%

5,892%

33,427%

8,253%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho

Não

331.267.528-61

Omar Ajame Zanatto Miranda

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

01/04/2021

01/04/2021

224.286.049

0

13.215.320

74.971.153

18.511.378

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

5,892%

33,427%

8,253%

Total ações %

Versão : 1

OUTROS

TOTAL

9.000.000

100,000

0

TOTAL

99,999

Brasileiro-SP

Qtde. de ações (Unidades)

8.999.982

Não

953.744.850-91

0,001

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

Rafael Ferri

18

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

StartUps BR Holding Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

9.000.000

8.999.982

25/02/2018

18

0

18.121.457/0001-10

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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0,000

Composição capital social
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

06/07/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

19

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

20

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

23.456.089

10,460%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

23.456.089

10,460%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

,QVHULURUJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVGRHPLVVRUHGRJUXSRHFRQ{PLFRHPTXHVHLQVHUH
LQGLFDQGR
D WRGRV RV FRQWURODGRUHV GLUHWRV H LQGLUHWRV H FDVR R HPLVVRU GHVHMH RV
DFLRQLVWDV FRP SDUWLFLSDomR LJXDO RX VXSHULRU D  GH XPD FODVVH RX
HVSpFLHGHDo}HV
E SULQFLSDLVFRQWURODGDVHFROLJDGDVGRHPLVVRU
F SDUWLFLSDo}HVGRHPLVVRUHPVRFLHGDGHGRJUXSR
G SDUWLFLSDo}HVGHVRFLHGDGHVGRJUXSRQRHPLVVRU
H SULQFLSDLVVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP
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15.5 - Acordo
de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
&RPUHODomRDTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDO
RFRQWURODGRUVHMDSDUWHUHJXODQGRRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRRXDWUDQVIHUrQFLDGHDo}HV
GHHPLVVmRGRHPLVVRULQGLFDU


$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV


D SDUWHV


2 $FRUGR GH $FLRQLVWDV ³$FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV´  p FHOHEUDGR HQWUH DV
VHJXLQWHVSDUWHV  ,VUDHO&DOHEH0DVVD ³,VUDHO´   2PDU$MDPH=DQDWWR0LUDQGD ³2PDU´   
3HGUR *HUDOGR %HUQDUGR 'H $OEXTXHUTXH )LOKR ³3HGUR    *XLOOHUPR $QGUHV 3DUUD %HUQDO
³*XLOOHUPR´   6WDUWXSV%U+ROGLQJ/WGD ³6WDUWXSV´   5DIDHO)HUUL ³)HUUL´   3HGUR0HGHLURV
0DFKDGR ³0DFKDGR´   /XL])HOLSHGH$UD~MR3RQWHV*LUmR ³/XL])HOLSH´   3HGUR0DULDQRGD
5RFKD6DQWRV ³0DULDQR´   -DYLHU$OHMDQGUR5DPDFFLRWWL ³-DYLHU´HHHPFRQMXQWRFRP,VUDHO
2PDU 3HGUR 6WDUWXSV *XLOOHUPR 0DFKDGR /XL] )HOLSH H 0DULDQR ³$FLRQLVWDV 2ULJLQDLV´   
&ULVWLDQQHGH6i$OYH] ³&ULVWLDQQH´   7KLDJR$YDQFLQL±0H ³7KLDJR´   5DIDHO)HOLSH6LOYD
&RQVXOWDGRUDHP7HFQRORJLD'D,QIRUPDomR/WGD ³5DIDHO)HOLSH´   /XLV)LOLSH6DQJDWHOOL6HUUDQR
³/XLV)HOLSH´   0DUFLR$QWRQLR6RX]DGH2OLYHLUD ³0DUFLR$QWRQLR´   $QGUH/XL]GH$OPHLGD
³$QGUH/XL]´   $EWHFK7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR/WGD ³$EWHFK´   0DUFHOR0DULQKR0LUDQGD
&RQVXOWRULDHP7HFQRORJLD'D,QIRUPDomR/WGD0H ³0DUFHOR0DULQKR´   66DQLWD-XQLRU±0H
³6 6DQLWD´    -RmR 9LWRU )UHLWDV ']HUHQ ³-RmR 9LWRU´    %UHQR GH $QGUDGH 6LOYD 5RTXH
³%UHQR´   -XQ &KDQJ3UHVWDomRGH6HUYLoRV/WGD ³-XQ &KDQJ´   9DQHVVD0L]XH+DED
³9DQHVVD´   6JLQF6HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD ³6JLQF´   (GLVRQ7LFOHGH$QGUDGH0HOR
H6RX]D)LOKR ³(GLVRQ´   $JrQFLDGH,QWHOLJrQFLD3DXOLVWD/WGD ³$JrQFLD3DXOLVWD´   5)%
6HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD ³5)%´   'LDQGUDGH&kQGLGR'RV6DQWRV ³'LDQGUD´   $GULHOO\
5REHUWD 5LEHLUR GH 6RX]D 0DQXWHQomR GH &RPSXWDGRUHV /WGD ³$GULHOO\´    6/ 5RVVL
)HUQDQGHV-XQLRU/WGD ³6/5RVVL´   9LWRU2OLPSLR8FKLPD8HKDUD/WGD ³9LWRU2OLPSLR´   
,JRU/XL]&DUQHLURGH2OLYHLUD ³,JRU/XL]´   3DWULFN&KDJDV7DYDUHV ³3DWULFN´   -RmR3HGUR
0RWD*RQoDOYHV'LDV6HUYLoRVGH,QIRUPiWLFD ³-RmR3HGUR´   /XFDV/~FLR*RGHLUR ³/XFDV´ 
 0DUFHOOR=*ROGNRUQ$SRLR$GPLQLVWUDWLYR ³0DUFHOOR*ROGNRUQ´   &RGHV\VWHP6ROXWLRQV±
(LUHOL ³&RGHV\VWHP´   -XOLHUPH)GD5RVD ³-XOLHUPH´   0DUFLR*RPHV%DUUHWR ³0DUFLR´H
HPFRQMXQWRFRP&ULVWLDQQH7KLDJR5DIDHO)HOLSH/XLV)LOLSH0DUFLR$QWRQLR$QGUp/XL]$EWHFK
0DUFHOR 0DULQKR 6 6DQLWD -RmR 9LWRU %UHQR -XQ  &KDQJ 9DQHVVD 6*,1& (GLVRQ $JrQFLD
3DXOLVWD 5)% 'LDQGUD $GULHOO\ 6/ 5RVVL 9LWRU 2OLPSLR ,JRU /XL] 3DWULFN -RmR 3HGUR /XFDV
0DUFHOR*ROGNRUQ&RGHV\VWHPH-XOLHUPHGHQRPLQDGRV³$FLRQLVWDV&RODERUDGRUHV´HHPFRQMXQWR
FRPRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV³$FLRQLVWDV´   7&3ULYDWH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLD ³),3´  ( QD TXDOLGDGH GH LQWHUYHQLHQWHV DQXHQWHV   7& 7UDGHUV &OXE 6$
³&RPSDQKLD´   7&0DWUL[/WGD ³7&0DWUL[´   7UDGHUVQHZV,QIRUPDomRH(GXFDomR/WGD
³7UDGHUVQHZV´ H  7&5iGLR/WGD ³7&5iGLR´ 


2VWHUPRVGHILQLGRVDTXLLQGLFDGRVWrPRVLJQLILFDGRSUHYLVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLV


E GDWDGHFHOHEUDomR

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVIRLFHOHEUDGRHPGHDEULOGH


F SUD]RGHYLJrQFLD

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVGHYHUiSHUPDQHFHUYiOLGR L SHORSUD]RGH
DQRV FRQWDGRV GD GDWD GH FHOHEUDomR RX LL  DWp D LPSOHPHQWDomR GH XPD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO
HVWUXWXUDGDHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVHMDPDSURYDGRVSDUDOLVWDJHPQD%
1HZ<RUN6WRFN([FKDQJHHRXQD1$6'$4 ³,32´ FRPRLQtFLRGDQHJRFLDomRGDWRWDOLGDGHGDV
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ³$o}HV´  HP EROVD GH YDORUHV RX QR PHUFDGR GH EDOFmR
RUJDQL]DGR FDVR HP TXH HOH VHUi DXWRPDWLFDPHQWH UHVFLQGLGR GH SOHQR GLUHLWR R TXH RFRUUHU
SULPHLUR
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15.5 - Acordo
de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
G GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH


1RVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVRV$FLRQLVWDVFRQFRUGDUDPH[HUFHU
VHXGLUHLWRGHYRWRHID]HUFRPTXHRVPHPEURVSRUHOHVLQGLFDGRVQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
H QD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD REVHUYHP DV GLVSRVLo}HV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLVHH[HUoDPVHXVUHVSHFWLYRVGLUHLWRVGHYRWRHPREVHUYkQFLDDRVWHUPRVHFRQGLo}HV
SUHYLVWRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV

6XMHLWDPVHHHVWmRYLQFXODGDVDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVWRGDVHTXDLVTXHU
$o}HVHRXDo}HVRUGLQiULDVRXSUHIHUHQFLDLVHRXTXRWDVGHHPLVVmRGHFDGDXPDGDVVRFLHGDGHV
GH IRUPD LQGLYLGXDO RX FRQMXQWD TXH D &RPSDQKLD GHWHQKD RX YHQKD D GHWHU TXDOTXHU WLSR GH
SDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWD ³6XEVLGLiULDV´H³$o}HVGDV6XEVLGLiULDV´ GHPRGRTXHTXDOTXHUDWR
PHGLGDHRXDWLWXGHWRPDGDFRPUHODomRjV6XEVLGLiULDVTXHQmRHVWHMDHPHVWULWRFXPSULPHQWRDR
SUHYLVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVVHUiFRQVLGHUDGRQXORHLQHILFD]

$ &RPSDQKLD H DV 6XEVLGLiULDV VHXV UHVSHFWLYRV DGPLQLVWUDGRUHV H SUHVLGHQWHV GD PHVD GH
$VVHPEOHLD*HUDO L QmRUHJLVWUDUmRFRQVHQWLUmRRXUDWLILFDUmRTXDOTXHUYRWRGRV$FLRQLVWDVRXGH
TXDOTXHU PHPEUR GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HRX GDV 6XEVLGLiULDV TXH YLROH RX VHMD
LQFRPSDWtYHOFRPDVGLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVDSOLFDQGRVHR
GLVSRVWRQRSDUiJUDIRGR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LL QmRUHJLVWUDUmRTXDOTXHU
WUDQVIHUrQFLD GH $o}HV HRX GDV $o}HV GDV 6XEVLGLiULDV FRQIRUPH DSOLFiYHO UHDOL]DGD HP
GHVFRQIRUPLGDGHFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVH
LLL QmRSUDWLFDUmRRXSHUPLWLUmRDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWRTXHYLROHRXVHMDLQFRPSDWtYHOFRPDV
GLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV

&DGD $omR FRQIHULUi DR UHVSHFWLYR GHWHQWRU R GLUHLWR D XP YRWR QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV ([FHWR
FRQIRUPHSUHYLVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHOQR(VWDWXWR6RFLDORXQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLVWRGDVDVGHOLEHUDo}HVVXEPHWLGDVjDSURYDomRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGHSHQGHUmR
GH DSURYDomR GRV $FLRQLVWDVGHWHQWRUHV GH QR PtQLPR  FLQTXHQWD SRUFHQWR  PDLV XPD 
DomR RUGLQiULD QmR VH FRPSXWDQGR YRWRV HP EUDQFRV H DEVWHQo}HV H[FHWR SHODV 0DWpULDV
4XDOLILFDGDVGH$VVHPEOHLD

1RVWHUPRVGD&OiXVXODGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVVmRFRQVLGHUDGDV
0DWpULDV4XDOLILFDGDVGH$VVHPEOHLDjTXHODVTXHGHSHQGHUHPGHDSURYDomRGHSHORPHQRV
GDV$o}HV

L  DSURYDomR GDV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H SDUHFHUHV GH
DXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLDHGDV6XEVLGLiULDV

LL  IL[DomRGHUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHGDV6XEVLGLiULDV

LLL  PRGLILFDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHRXGDV6XEVLGLiULDVHPLVVmRGH$o}HV$o}HV
GDV 6XEVLGLiULDV HRX TXDLVTXHU YDORUHV PRELOLiULRV SHOD &RPSDQKLD HRX SRU XPD GDV
6XEVLGLiULDVLQFOXVLYHGHErQWXUHV FRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD&RPSDQKLDHRXGHXPDGDV
6XEVLGLiULDV RX QmR  E{QXV GH VXEVFULomR HRX GH TXDLVTXHU RXWURV WtWXORV RX YDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHRXDFULDomRGHSDUWHVEHQHILFLiULDV


LY  UHFRPSUD UHVJDWH GHVGREUDPHQWR JUXSDPHQWR DPRUWL]DomR RX DTXLVLomR GH $o}HV RX
TXRWDV FRQIRUPH DSOLFiYHO SHOD &RPSDQKLD HRX SHODV 6XEVLGLiULDV H[FHWR SDUD ILQV GR
GLVSRVWR QD ³&OiXVXOD GH 5HDOL]DomR GH ,32´ GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLV


Y  LQFRUSRUDomR LQFOXVLYHLQFRUSRUDomRGHDo}HV IXVmRWUDQVIRUPDomRFLVmRWRWDORXSDUFLDO
RXTXDOTXHURXWURWLSRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGD&RPSDQKLDHRXGDV6XEVLGLiULDV


YL  DSURYDomRGDUHDOL]DomRGHXP,32LQFOXLQGRRSUHoRSRUDomRDVHUHVWDEHOHFLGRSDUDR
,32RXDOLHQDomRSHOD&RPSDQKLDGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRHPTXDOTXHUGDV6XEVLGLiULDV
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YLL DSURYDomRGD&RQYHUVmR,32HRXGR'HVID]LPHQWRGD&RQYHUVmR,32

YLLL  DOWHUDomRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHRXGR&RQWUDWR6RFLDORX(VWDWXWR6RFLDO
FRQIRUPHDSOLFiYHOGDV6XEVLGLiULDVTXHHQYROYDTXDOTXHUXPDGDVVHJXLQWHVPDWpULDV D 
DOWHUDomR GR REMHWR VRFLDO E  FULDomR GH QRYD HVSpFLH RX FODVVH GH Do}HV HRX TXRWDV
FRQIRUPHDSOLFiYHO F DOWHUDomRGRVGLUHLWRVSUHIHUrQFLDVHYDQWDJHQVDWULEXtGDVjVDo}HV
HRXTXRWDVFRQIRUPHDSOLFiYHOH G DOWHUDomRGDHVWUXWXUDGDDGPLQLVWUDomRHJRYHUQDQoD


L[  GHFODUDomRHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRXGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSHOD&RPSDQKLD
HRXSHODV6XEVLGLiULDVTXHQmRREHGHoDjVUHJUDVGDSROtWLFDGHGLVWULEXLomRSUHYLVWDQR
(VWDWXWR6RFLDOQDOHJLVODomRDSOLFiYHOHQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV


[  DSURYDomR GR 3ODQR GH 1HJyFLRV H GR RUoDPHQWR DQXDO GD &RPSDQKLD HRX GDV
6XEVLGLiULDV


[L  DSURYDomR RX FDQFHODPHQWR GH SODQR GH RSomR GH FRPSUD stock option  HRX SODQRV GH
phantom options HP EHQHItFLR GH IXQFLRQiULRV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD HRX GDV
6XEVLGLiULDV


[LL TXDOTXHURSHUDomRGD&RPSDQKLDHRXGDV6XEVLGLiULDVFRPTXDOTXHU3DUWH5HODFLRQDGD
TXHQmRHVWHMDSUHYLVWDQR3ODQRGH1HJyFLRV


[LLL  RULHQWDomR H DSURYDomR SUpYLD GR YRWR GH TXDOTXHU UHSUHVHQWDQWH GD &RPSDQKLD HP
DVVHPEOHLDV JHUDLV UHXQL}HV GH VyFLRV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR RX GD GLUHWRULD GH
TXDOTXHU GDV 6XEVLGLiULDV GD &RPSDQKLD TXDQGR D UHIHULGD GHOLEHUDomR VH UHIHULU D DWRV
FRPSUHHQGLGRVQDV0DWpULDV4XDOLILFDGDVGH$VVHPEOHLD


[LY  DSURYDomRGDRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSHOD&RPSDQKLDSDUDDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHU
DWRVFRPSUHHQGLGRVQDV0DWpULDV4XDOLILFDGDVGH$VVHPEOHLD


[Y GLVVROXomR OLTXLGDomR GD &RPSDQKLD HRX GDV 6XEVLGLiULDV EHP FRPR D HOHLomR GR
OLTXLGDQWHH


[YL  DSURYDomR GH SHGLGR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO HRX GH IDOrQFLD GD
&RPSDQKLDHRXGDV6XEVLGLiULDV



Na hipótese de realização de IPO, qualquer um dos Acionistas Originais poderá solicitar ao Conselho de
Administração a convocação de uma Assembleia Geral cuja ordem do dia deverá deliberar sobre (i) a
Conversão das Debêntures de titularidade do FIP em Ações Preferenciais Classe A, nos termos da Escritura
de Debêntures e (ii) a conversão das Ações Preferenciais Classe A (à razão de conversão de 1:1 (ou seja,
cada 1 (uma) Ação Preferencial Classe A será equivalente a 1 (uma) Ação Ordinária, sujeita a ajuste no caso
de desdobramento ou grupamento de ações) em Ações Ordinárias
2 Caso, por qualquer razão, o IPO não venha a ser realizado dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da Conversão IPO, qualquer um dos Acionistas Originais poderá solicitar ao Conselho de
Administração a convocação de uma Assembleia Geral cuja ordem do dia deverá deliberar sobre o
desfazimento da Conversão IPO, de modo que as Ações Ordinárias Convertidas serão convertidas em Ações
Preferenciais, obedecida a mesma relação de conversão utilizada na Conversão IPO e mantendo-se todos os
termos previstos neste Acordo, incluindo com relação à realização de um novo IPO.
3 Significa o plano que deverá conter, em linhas gerais, as diretrizes de estratégia e direcionamento da
condução de negócios e as atividades da Companhia e das Subsidiárias para o período de 2 (dois) anos.
4 Significa, com relação a uma Pessoa natural ou jurídica, que tenha possibilidade de contratar em condições
que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam as transações com terceiros, incluindo,
exemplificativamente, as seguintes Pessoas naturais ou jurídicas relacionadas à determinada Pessoa: (i)
ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º (quarto) grau e seus respectivos cônjuges; (ii) o cônjuge ou
companheiro e seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º (quarto) grau; (iii) suas coligadas,
Controladas, sociedade sob controle comum e seus controladores; (iv) Pessoas jurídicas com administradores
e/ou gestores em comum ou que possam influenciar e/ou beneficiar de determinadas decisões; (v) com relação
exclusivamente ao FIP, os Cotistas do FIP e seus ascendentes, descentes e colaterais até o 4º (quarto) grau
e seus respectivos cônjuges, na hipótese de cotistas pessoas naturais, e suas coligadas, controladas,
sociedade sob controle comum e seus controladores, na hipótese de cotistas pessoas jurídicas; e (vi)
sociedades cujos acionistas, quotistas e/ou administradores (quaisquer que sejam as denominações dos
cargos) possuam a relação de parentesco indicada nos itens (i) e (ii) acima com os administradores.
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$VHomRGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHVWDEHOHFHTXHGXUDQWHDVXDYLJrQFLD
H HQTXDQWR R ),3 GHWLYHU DV 'HErQWXUHV RX DSyV D &RQYHUVmR GDV 'HEHQWXUHV HQTXDQWR R ),3
GHWLYHUQRPtQLPRGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLDQHPD&RPSDQKLDQHPTXDOTXHU
$FLRQLVWDSRGHUiDSURYDULPSOHPHQWDUWDPSRXFRLQLFLDUTXDOTXHUGDVRSHUDo}HVOLVWDGDVDEDL[RVHP
DSUpYLDDSURYDomRGR),3DTXDOGHYHUiVHUVROLFLWDGDPHGLDQWHRHQYLRGHQRWLILFDomRSRUHVFULWR
SHOD&RPSDQKLD

L  DUHDOL]DomRGR,32HPTXHDDYDOLDomRGRYDORUGHILUPDHFRQ{PLFR enterprise value GD
&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPDV6XEVLGLiULDVVHMDLQIHULRUDR9DOXDWLRQH

LL  DUHDOL]DomRGHXP1RYR,QYHVWLPHQWR LQFOXLQGR2SHUDo}HV0 $ HPTXHDDYDOLDomRGR
YDORUGHILUPDHFRQ{PLFR enterprise value GD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPDV6XEVLGLiULDV
VHMDLQIHULRUDR9DOXDWLRQ


&RQIRUPHSUHYLVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV³9DOXDWLRQ´VLJQLILFDRYDORUGHILUPD
HFRQ{PLFR HQWHUSULVHYDOXH GD&RPSDQKLDHGDV6XEVLGLiULDVFRUUHVSRQGHQWHD5
XPELOKmRHGX]HQWRVPLOK}HVGHUHDLV DFRUGDGRSHORV$FLRQLVWDV2ULJLQDOHSHOR),3FRPRVHQGRR
9DOXDWLRQSUHPRQH\GD&RPSDQKLDHYDORUEDOL]DGRUGDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHV

&DVRR),3WUDQVILUDDWRWDOLGDGHRXSDUWHGHVXDV'HErQWXUHVHRXGHVXDV$o}HVDRV&RWLVWDVGR
),3 &RWLVWDV GR ),3 GHYHUmR DWXDU FRP UHODomR D WRGRV RV GLUHLWRV H REULJDo}HV SUHYLVWR QR
PHQFLRQDGRDFRUGRFRPRXPEORFRVHQGRFHUWRTXHFDVR L D7UDQVIHUrQFLDDRV&RWLVWDVGR),3
HQYROYD DSHQDV SDUWH GDV 'HErQWXUHV RX GDV $o}HV GHWLGDV SHOR ),3 FRQIRUPH DSOLFiYHO R ),3
GHYHUi DWXDU HP EORFR HP FRQMXQWR FRP RV &RWLVWDV GR ),3 TXH SDVVDUHP D VHU WLWXODUHV GDV
'HErQWXUHVRXGDV$o}HVTXHHUDPGHGHWLGDVSHOR),3FRQIRUPHDSOLFiYHORX LL D7UDQVIHUrQFLD
DRV&RWLVWDVGR),3HQYROYDDWRWDOLGDGHGDV'HErQWXUHVRXGDV$o}HVGHWLGDVSHOR),3FRQIRUPH
DSOLFiYHORV&RWLVWDVGR),3TXHSDVVDUHPDVHUWLWXODUHVGDV'HErQWXUHVRXGDV$o}HVTXHHUDP
GHWLGDVSHOR),3GHYHUmRDWXDUHPEORFRHVXEURJDUmRDR),3HPWRGRVRVGLUHLWRVHREULJDo}HV
SUHYLVWRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVQRDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRFHOHEUDGR
HP  GH DEULO GH  HQWUH RV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV H R ),3 ³$FRUGR GH ,QYHVWLPHQWR´  H QR
³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGH(PLVVmR3ULYDGDGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVHP
6pULHÒQLFDGD(VSpFLH4XLURJUDIiULDGD3ULPHLUD(PLVVmRGD7&7UDGHUV&OXE6$´ ³(VFULWXUDGH
'HErQWXUHV´HUHVSHFWLYDPHQWH³%ORFRGRV&RWLVWDVGR),3´ 


2%ORFRGH&RWLVWDVGR),3UHDOL]DUiUHXQL}HVSUpYLDVSDUDGHILQLU L RYRWRHPEORFRDVHUH[HUFLGRSHOR
%ORFRGH&RWLVWDVGR),3HRX LL RH[HUFtFLRGHGHWHUPLQDGRGLUHLWRSUHYLVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVSRUPHLRGR5HSUHVHQWDQWHGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3 FRQIRUPHGHILQLGR
DEDL[R HP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDHRXSHOR&RQVHOKHLURGR),3HPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHRXSHORVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDQRVyUJmRVGHOLEHUDWLYRVGDV
6XEVLGLiULDVFRQIRUPHDSOLFiYHO ³5HXQLmR3UpYLDGR%ORFRGRV&RWLVWDVGR),3´ 

6HUiODYUDGDXPDDWDGD5HXQLmR3UpYLDGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3GDTXDOIDUiSDUWHFRPRDQH[R
XPDRULHQWDomRHVFULWDGHYRWRGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3TXHYLQFXODUiDWRGRVRVPHPEURVGR
%ORFR GH &RWLVWDV GR ),3 R &RQVHOKHLUR GR ),3 H R 5HSUHVHQWDQWH GR %ORFR GH &RWLVWDV GR ),3
ILFDQGRRVPHPEURVGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3REULJDGRVGHIRUPDLUUHYRJiYHOHLUUHWUDWiYHODVH
PDQLIHVWDUHPFRPRXPEORFRXQRHLQGLYLVtYHOSRUPHLRGR5HSUHVHQWDQWHGR%ORFRGH&RWLVWDVGR
),3HPVHGHGH$VVHPEOHLD*HUDOHRXSHOR&RQVHOKHLURGR),3HPVHGHGHUHXQLmRGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR HRX FRP UHODomR D TXDOTXHU RXWUR GLUHLWR SUHYLVWR QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVQmRVHQGRSHUPLWLGRVYRWRVGLYHUJHQWHVHQWUHRVPHPEURVGR%ORFRGH
&RWLVWDV GR ),3 QR kPELWR GH $VVHPEOHLD *HUDO HRX UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
SHUWLQHQWHGHYHQGRR5HSUHVHQWDQWHGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3HR&RQVHOKHLURGR),3DWHUHPVH
jUHIHULGDRULHQWDomRGHYRWR$VDWDVGHFDGD5HXQLmR3UpYLDGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3GHYHUmR
VHUDVVLQDGDVSHORVPHPEURVGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3HRXVHXVUHSUHVHQWDQWHVHFRQWHUmRD
GHFLVmRWRPDGDUHIHUHQWHjVPDWpULDVGLVFXWLGDVQDRSRUWXQLGDGH


5 Significa a emissão de novas Ações da Companhia, mediante aumento de capital a ser subscrito e
integralizado por Terceiro, celebração de instrumento de dívidas com direito de conversão em participação
societária e/ou qualquer acordo ou contrato celebrado com Terceiros que prevejam a obrigação de emissão
de novas Ações da Companhia.
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H GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHVSUHYrDLQGDTXHRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLVWHUmRRGLUHLWRGHLQGLFDU
DWpTXDWUR&RQVHOKHLURV GHQWUHHOHVR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR HVHXVUHVSHFWLYRV
VXSOHQWHV ³&RQVHOKHLURVGRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV´ H LL HQTXDQWRR),3GHWLYHUDV'HErQWXUHVRX
DSyVD&RQYHUVmRGDV'HEHQWXUHVHQTXDQWRR),3GHWLYHUQRPtQLPRGRFDSLWDOVRFLDOWRWDO
GD &RPSDQKLD GHVFRQVLGHUDGRV SDUD ILQV GHVVH FiOFXOR HVSHFtILFR DV $o}HV HYHQWXDOPHQWH
HPLWLGDV SHOD &RPSDQKLD HP WURFD GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GH RXWUD 3HVVRD UHDOL]DGD SHOD
&RPSDQKLD R),3WHUiRGLUHLWRGHLQGLFDUXP&RQVHOKHLURHVHXUHVSHFWLYRVXSOHQWH ³&RQVHOKHLUR
GR),3´ 


9DOH UHVVDOWDU TXH FDVR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQVWLWXD FRPLWrV GHYHUi DVVHJXUDU TXH R
&RQVHOKHLURGR),3DVVXPDXPDSRVLomR

&DEH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HOHJHU D 'LUHWRULD PHGLDQWH R YRWR IDYRUiYHO GH WUrV
&RQVHOKHLURVVHQGRFHUWRTXHRV&RQVHOKHLURVGRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLVGHYHUmRHOHJHURV'LUHWRUHV
LQGLFDGRVSHORV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV2),3FRQIRUPHDSOLFiYHOVHFRPSURPHWHDID]HUFRPTXHR
&RQVHOKHLUR GR ),3 H[HUoD VHX GLUHLWR GH YRWR QDV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD
HOHJHURV'LUHWRUHVQRPHDGRVSHORV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV


I GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLUL
ODV

7UDQVIHUrQFLDH2QHUDomRGH$o}HVHRX$o}HVGDV6XEVLGLiULDV

1RVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVRV$FLRQLVWDVQmRSRGHUmRWUDQVIHULU
TXDOTXHU $omR HRX TXDOTXHU $omR GDV 6XEVLGLiULDV H[FHWR VH WDO WUDQVIHUrQFLD IRU IHLWD HP
FRQIRUPLGDGH FRP RV WHUPRV H FRQGLo}HV HVWDEHOHFLGRV QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLV ³5HVWULo}HVGH7UDQVIHUrQFLD´ 1HVVHVHQWLGRTXDOTXHUWUDQVIHUrQFLDGH$o}HVHRX
GH$o}HVGDV6XEVLGLiULDVFRQIRUPHDSOLFiYHOSHORV$FLRQLVWDVHPGHVDFRUGRFRPRVWHUPRVGR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVVHUiFRQVLGHUDGDQXODHVHPHIHLWRV


$&OiXVXODGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVSUHYrXPUROKLSyWHVHVQDVTXDLV
FDGD$FLRQLVWDSRGHUiDTXDOTXHUPRPHQWRHIHWXDUXPDWUDQVIHUrQFLDGHVXDV$o}HVHRXGH$o}HV
GDV6XEVLGLiULDVFRQIRUPHDSOLFiYHOVHPREVHUYDUDVUHVWULo}HVGLVSRVWDVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV ³7UDQVIHUrQFLD 3HUPLWLGD´ H RV FHVVLRQiULRV GH UHIHULGDV $o}HV
³&HVVLRQiULR3HUPLWLGR´ 

([FHWRSHODV7UDQVIHUrQFLDV3HUPLWLGDVHGHVGHTXHREVHUYDGRRSUD]RGH WUrV DQRVDFRQWDU
GD DVVLQDWXUD GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV ³3HUtRGR GH /RFN8S´  FDVR
TXDOTXHU $FLRQLVWD ³$FLRQLVWD 2IHUWDQWH´  UHFHED XPD RIHUWD GH TXDOTXHU WHUFHLUR ³3RWHQFLDO
&RPSUDGRU´ SDUD7UDQVIHULUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDWRWDOLGDGHRXSDUWHGDV$o}HVHRXGDV$o}HV
GDV6XEVLGLiULDVFRQIRUPHDSOLFiYHO ³$o}HV2IHUWDGDV´ R$FLRQLVWD2IHUWDQWHQmRSRGHUiWUDQVIHULU
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDV$o}HV2IHUWDGDVVHPSULPHLUDPHQWHRIHUHFrODVDRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV
HPSULPHLUROXJDU ³$FLRQLVWDV2ULJLQDLV2IHUWDGRV´ HDR),3HPVHJXQGROXJDU ),3HPFRQMXQWR
FRP $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV 2IHUWDGRV ³$FLRQLVWDV 2IHUWDGRV´  TXH WHUmR QHVWD RUGHP R GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULUDV$o}HV2IHUWDGDVGHDFRUGRFRPRVSURFHGLPHQWRVGHVFULWRVQR$FRUGR
GH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV ³'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD´ 


2 $FLRQLVWD 2IHUWDQWH GHYHUi REWHU GR 3RWHQFLDO &RPSUDGRU XPD RIHUWD ILUPH H LUUHYRJiYHO FXMR
SDJDPHQWR GR SUHoR VHMD QHFHVVDULDPHQWH HP PRHGD FRUUHQWH QDFLRQDO ³2IHUWD´  TXH GHYHUi
FRQWHU WDPEpP R FRPSURPLVVR LUUHYRJiYHO H LUUHWUDWiYHO GH FRPSUDU DV $o}HV GRV GHPDLV
$FLRQLVWDVFDVRHVWHVH[HUoDPR7DJ$ORQJ FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR 0HGLDQWHRUHFHELPHQWRGD
2IHUWD H GHVGH TXH R $FLRQLVWD 2IHUWDQWH GHVHMH DFHLWDU D 2IHUWD R $FLRQLVWD 2IHUWDQWH GHYHUi
QRWLILFDU RV $FLRQLVWDV 2IHUWDGRV FRP FySLD SDUD D &RPSDQKLD VREUH R UHFHELPHQWR GD 2IHUWD
³1RWLILFDomRGH2IHUWD´ 
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'XUDQWHRSHUtRGRGHGLDVFRQWDGRVGDGDWDGHUHFHELPHQWRGD1RWLILFDomRGH2IHUWD ³3HUtRGR
GH([HUFtFLR´ RV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV2IHUWDGRVGHYHUmRLQIRUPDUSRUHVFULWRDR$FLRQLVWD2IHUWDQWH
FRPFySLDSDUDD&RPSDQKLDVHGHVHMDPRXQmR L H[HUFHURVHX'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSDUDD
DTXLVLomR GDV $o}HV 2IHUWDGDV QD SURSRUomR GH VXDV UHVSHFWLYDV SDUWLFLSDo}HV QR EORFR GH
$FLRQLVWDV2ULJLQDLV2IHUWDGRVH LL DGTXLULUHYHQWXDLVVREUDVGDV$o}HV2IHUWDGDVHPUD]mRGRQmR
H[HUFtFLRGR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSRUDOJXPGRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV2IHUWDGRV ³6REUDVGDV$o}HV
2IHUWDGDV´H³1RWLILFDomRGH'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDGRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLV´UHVSHFWLYDPHQWH 


&DVRPDLVGHXP$FLRQLVWD2ULJLQDO2IHUWDGRPDQLIHVWHLQWHUHVVHHPDGTXLULUDV6REUDVGDV$o}HV
DV 6REUDV GDV $o}HV 2IHUWDGDV VHUmR DORFDGDV HQWUH RV $FLRQLVWDV 2IHUWDGRV TXH WLYHUHP
PDQLIHVWDGRLQWHUHVVHQHVVHVHQWLGRQDSURSRUomRGHVXDVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HVQREORFRGH
$FLRQLVWDV 2ULJLQDLV 2IHUWDGRV H[FOXLQGR DV SDUWLFLSDo}HV GR $FLRQLVWD 2IHUWDQWH H GR $FLRQLVWD
2ULJLQDO2IHUWDGRTXHQmRH[HUFHXR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD

'XUDQWHR3HUtRGRGH([HUFtFLRR),3GHYHUiLQIRUPDUSRUHVFULWRDR$FLRQLVWD2IHUWDQWHFRPFySLD
SDUD D &RPSDQKLD H SDUD RV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV 2IHUWDGRV VH GHVHMD RX QmR FRQIRUPH R FDVR
H[HUFHURVHX'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSDUDDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGH HQmRPHQRVGRTXHDWRWDOLGDGH 
L GDV$o}HV2IHUWDGDVFDVRR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDQmRVHMDH[HUFLGRSRUQHQKXPGRV$FLRQLVWDV
2ULJLQDLV2IHUWDGRVRX LL GDVHYHQWXDLV6REUDVGDV$o}HV2IHUWDGDVFDVRR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD
WHQKD VLGR H[HUFLGR SHORV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV 2IHUWDGRV FRP UHODomR D DSHQDV SDUWH GDV $o}HV
2IHUWDGDV ³1RWLILFDomRGH'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDGR),3´ 


2EVHUYDGR R 7DJ $ORQJ H R 'UDJ $ORQJ FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  FRQIRUPH DSOLFiYHO FDVR RV
$FLRQLVWDV2IHUWDGRVGHL[HPGHH[HUFHUVHXVUHVSHFWLYRV'LUHLWRVGH3UHIHUrQFLDVREUHDWRWDOLGDGH
GDV$o}HV2IHUWDGDVRXFDVRDV$o}HV2IHUWDGDVQmRVHMDP7UDQVIHULGDVDRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRV
TXHWHQKDPH[HUFLGRR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDQRSUD]RSUHYLVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV
&RQYHUVtYHLV H GHVGH TXH D QmR FRQVXPDomR GD WUDQVIHUrQFLD GHFRUUD GH IDWR H[FOXVLYDPHQWH
LPSXWiYHO D TXDOTXHU XP GRV $FLRQLVWDV 2IHUWDGRV R $FLRQLVWD 2IHUWDQWH SRGHUi FRQFOXLU D
WUDQVIHUrQFLDGDV$o}HV2IHUWDGDVQRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHVFULWRVQD1RWLILFDomRGH2IHUWDSDUD
R3RWHQFLDO&RPSUDGRULQGLFDGRQD1RWLILFDomRGH2IHUWD&DVRD7UDQVIHUrQFLDGDV$o}HV2IHUWDGDV
DR3RWHQFLDO&RPSUDGRUQmRRFRUUDGHQWURGHWDLVSUD]RVR$FLRQLVWD2IHUWDQWHTXHGHVHMDUWUDQVIHULU
VXDV $o}HV HVWDUi LPSHGLGR GH WUDQVIHULU DV $o}HV DR 3RWHQFLDO &RPSUDGRU VHP UHLQLFLDU WRGR R
SURFHGLPHQWR

'HVGHTXHREVHUYDGDVDV7UDQVIHUrQFLDV3HUPLWLGDVHR3HUtRGRGH/RFN8SFDVRD2IHUWDHQYROYD
D7UDQVIHUrQFLDGH$o}HVGH&RQWUROHHR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDQmRWHQKDVLGRH[HUFLGRVREUHD
WRWDOLGDGHGDV$o}HV2IHUWDGDV GHPRGRTXHDV$o}HVGH&RQWUROHDLQGDSRVVDPVHU7UDQVIHULGDV
DR 3RWHQFLDO &RPSUDGRU  WRGRV RV GHPDLV $FLRQLVWDV LQFOXLQGR RV $FLRQLVWDV 2IHUWDGRV  WHUmR R
GLUHLWRGHH[LJLUTXHWDO7UDQVIHUrQFLDDR3RWHQFLDO&RPSUDGRU WDPEpPLQFOXDDWRWDOLGDGH HQmR
PHQRVTXHDWRWDOLGDGH GDVVXDV$o}HVHPFRQMXQWRFRPDV$o}HVGH&RQWUROHHQRVPHVPRV
WHUPRVHFRQGLo}HVGD2IHUWDGR3RWHQFLDO&RPSUDGRU ³7DJ$ORQJ´ 

2H[HUFtFLRGR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDSUHYDOHFHUiDRH[HUFtFLRGR7DJ$ORQJGHVGHTXHDV$o}HV
2IHUWDGDV VHMDP WRWDOPHQWH DGTXLULGDV SRU XP RX PDLV $FLRQLVWDV 2IHUWDGRV &DVR RV $FLRQLVWDV
2IHUWDGRVQmRWHQKDPH[HUFLGRR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDVREUHDWRWDOLGDGHGDV$o}HV2IHUWDGDVH
TXDOTXHUGRV$FLRQLVWDVWHQKDH[HUFLGRRGLUHLWRGH7DJ$ORQJD7UDQVIHUrQFLDGDV$o}HV2IHUWDGDV
DR3RWHQFLDO&RPSUDGRULQFOXtUDDV$o}HVGR$FLRQLVWD2IHUWDGRTXHWLYHUH[HUFLGRR7DJ$ORQJ

&DVRQHQKXPGRV$FLRQLVWDVH[HUoDRVVHXVUHVSHFWLYRV'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDHGHVGHTXH L DV
$o}HV 2IHUWDGDV UHSUHVHQWHP QR PtQLPR  VHVVHQWD SRU FHQWR  GDV $o}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDH LL D2IHUWDSUHYHMDXPDDYDOLDomRGRYDORUGHILUPDHFRQ{PLFR enterprise value GD
&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPDV6XEVLGLiULDVFRUUHVSRQGHQWHDQRPtQLPR5
GRLVELOK}HVHTXDWURFHQWRVPLOK}HVGHUHDLV RV$FLRQLVWDV2IHUWDQWHVWHUmRRGLUHLWR PDVQmRD
REULJDomR  GH H[LJLU TXH D WRWDOLGDGH GRV GHPDLV $FLRQLVWDV H[FHWR RV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV
&RQWURODGRUHV7UDQVILUDDWRWDOLGDGH HQmRPHQRVTXHDWRWDOLGDGH GDVVXDV$o}HVDR3RWHQFLDO
&RPSUDGRUQRVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQD2IHUWDGR3RWHQFLDO&RPSUDGRU ³'UDJ
$ORQJ´ 
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2H[HUFtFLRGR'UDJ$ORQJVHUiLQFRQGLFLRQDOHLUUHWUDWiYHOHWRGRVRVFXVWRVHGHVSHVDVLQFRUULGRV
QD SUHSDUDomR H HIHWLYDomR GD 7UDQVIHUrQFLD LQFOXVLYH KRQRUiULRV OHJDLV H SURILVVLRQDLV VHUmR
UDWHDGRVSHORV$FLRQLVWDVQDSURSRUomRGRYDORUUHFHELGRSRUHOHVHPUD]mRGD7UDQVIHUrQFLD

2So}HVGH9HQGDGR),3

$LQGDQRkPELWRGHWUDQVIHUrQFLDVGH$o}HVR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVSUHYr
DSRVVLELOLGDGHGHR),3YHQGHUVXDV$o}HVj&RPSDQKLDRXDRV$FLRQLVWDV2ULJLQDLVQDVVHJXLQWHV
KLSyWHVHV

D  $o}HV GD 2SomR GH 9HQGD D 5 9HQGD GD WRWDOLGDGH GDV $o}HV GHWLGDV SHOR ),3 D
5(VVDRSomRSRGHUiVHUH[HUFLGDSHOR),3DTXDOTXHUPRPHQWRGXUDQWHRSUD]RGH
YLJrQFLD GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV 2 SUHoR D VHU SDJR SHOD
&RPSDQKLDRXSHORV$FLRQLVWDV2ULJLQDLVFRQIRUPHRFDVRDR),3HPUD]mRGRH[HUFtFLR
GD2SomRGH9HQGDD5SHODWRWDOLGDGHGDV$o}HVpHTXLYDOHQWHD5 XPUHDO 
³3UHoRGD2SomRGH9HQGDD5´ 

E  2SomRGH9HQGD(QFDUJRVGR),39HQGDGHFHUWDTXDOLGDGHGH$o}HVGHWLGDVSHOR),3
FDOFXODGDVQDIRUPDGD&OiXVXODGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV$
2SomR GH 9HQGD (QFDUJRV GR ),3 GHYHUi REVHUYDU R GLVSRVWR QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV
'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV H VRPHQWH SRGHUi VHU H[HUFLGD XPD ~QLFD YH] QDV MDQHODV DOL
SUHYLVWDV 2 SUHoR D VHU SDJR SRU $omR QD KLSyWHVH GR H[HUFtFLR GD 2SomR GH 9HQGD
(QFDUJRVGR),3GHYHUiVHUFDOFXODGRGDVHJXLQWHIRUPD L RYDORUMXVWRGD$o}HVGHWLGDV
SHOR),3 fair market value FRQIRUPHSUHYLVWRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR),3QRV
WHUPRVGD,&90Q ³9DORU-XVWRGH0HUFDGR´  LL GLYLGLGRSHORQ~PHURWRWDOGH$o}HV
GHWLGDVSHOR),3QDGDWDGRH[HUFtFLRGD2SomRGH9HQGD(QFDUJRVGR),3 RUHVXOWDGRGH
WDOFiOFXORR³3UHoRSRU$omR2SomRGH9HQGD(QFDUJRVGR),3´ VHQGRTXHR3UHoR7RWDO
GD2SomRGH9HQGD(QFDUJRVGR),3HVWDUiOLPLWDGRHPTXDOTXHUKLSyWHVHD5PLO
RX5PLODGHSHQGHUGDMDQHODGHH[HUFtFLR

F  2SomRGH9HQGD/LTXLGDomRGR),39HQGDGHFHUWDTXDOLGDGHGH$o}HVGHWLGDVSHOR),3
FDOFXODGDVQDIRUPDGD&OiXVXODGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV$
2SomR GH 9HQGD /LTXLGDomR GR ),3 GHYHUi REVHUYDU R GLVSRVWR QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV
'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV H VRPHQWH SRGHUi VHU H[HUFLGD XPD ~QLFD YH] QDV MDQHODV DOL
SUHYLVWDV 2 SUHoR D VHU SDJR SRU $omR QD KLSyWHVH GR H[HUFtFLR GD 2SomR GH 9HQGD
/LTXLGDomRGR),3GHYHUiVHUFDOFXODGRGDVHJXLQWHIRUPD L 9DORU-XVWRGH0HUFDGR LL 
GLYLGLGR SHOR Q~PHUR WRWDO GH $o}HV GHWLGDV SHOR ),3 QD GDWD GR H[HUFtFLR GD 2SomR GH
9HQGD/LTXLGDomRGR),3 RUHVXOWDGRGHWDOFiOFXORR³3UHoRSRU$omR2SomRGH9HQGD
/LTXLGDomRGR),3´ VHQGRTXHR3UHoR7RWDOGD2SomRGH9HQGD/LTXLGDomRGR),3HVWDUi
OLPLWDGRHPTXDOTXHUKLSyWHVHD5 RQ]HPLOK}HVGHUHDLV  ³/LPLWH2SomR
GH9HQGD/LTXLGDomRGR),3´ 

3RUILPD&OiXVXODGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHVWDEHOHFHTXHFRP
UHODomR H[FOXVLYD DR ),3 FDVR VHMD DSURYDGR XP 1RYR ,QYHVWLPHQWR DQWHV GD FRQYHUVmR GDV
'HErQWXUHV R ),3 HP SULPHLUR OXJDU H RV &RWLVWDV GR ),3 HP VHJXQGR OXJDU WHUmR R GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDSDUDVXEVFUHYHUWDLV$o}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQIRUPHDSOLFiYHOGHFRUUHQWHVGR
1RYR,QYHVWLPHQWRQDSURSRUomRGDSDUWLFLSDomRGR),3QRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD FDVRR),3
WLYHVVHUHDOL]DGRDFRQYHUVmRGDV'HErQWXUHVDQWHVGR1RYR,QYHVWLPHQWR QRVPHVPRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGR1RYR,QYHVWLPHQWRDILPGHTXH L R),3PDQWHQKDHPWHUPRVSHUFHQWXDLVDVXD
SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD QD &RPSDQKLD DQWHULRU j UHDOL]DomR GR 1RYR ,QYHVWLPHQWR HP %DVHV
7RWDOPHQWH'LOXtGDVRX LL RV&RWLVWDVGR),3PDQWHQKDPRXDXPHQWHPHPWHUPRVSHUFHQWXDLVD


6 Emissão de novas Ações da Companhia, mediante aumento de capital a ser subscrito e integralizado por
Terceiro, celebração de instrumento de dívidas com direito de conversão em participação societária e/ou
qualquer acordo ou contrato celebrado com Terceiros que prevejam a obrigação de emissão de novas Ações
da Companhia.
7 significa, com relação à Companhia, o capital social considerado como a soma entre (i) todas as Ações, de
qualquer espécie ou classe da Companhia, inclusive ações em tesouraria; (ii) o total de Ações, de qualquer
espécie ou classe, que a Companhia em determinada data esteja obrigada a, ou potencialmente obrigada, a
emitir (incluindo, sem limitação, em razão de quaisquer valores mobiliários conversíveis em Ações, bônus de
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VXDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDLQGLUHWDQD&RPSDQKLDDQWHULRUjUHDOL]DomRGR1RYR,QYHVWLPHQWRHP
%DVHV7RWDOPHQWH'LOXtGDVOLPLWDGDjSDUWLFLSDomRGR),3QRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD FDVRR
),3 WLYHVVH UHDOL]DGR D &RQYHUVmR GDV 'HErQWXUHV DQWHV GR 1RYR ,QYHVWLPHQWR  ³'LUHLWR GH
3UHIHUrQFLD±1RYR,QYHVWLPHQWR´ 1mRREVWDQWHRDFLPDGLVSRVWRR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD±1RYR
,QYHVWLPHQWR QmR VHUi DSOLFiYHO QDV 2SHUDo}HV 0 $ TXH D  QmR VHMDP HPLWLGDV $o}HV TXH
FRUUHVSRQGDPDPDLVGH RLWRSRUFHQWR GRWRWDOGH$o}HVHPLWLGDVQHVWDGDWDH E DDYDOLDomR
GRYDORUGHILUPDHFRQ{PLFR enterprise value GD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPDV6XEVLGLiULDVQmR
VHMDLQIHULRUDRValuation

J GHVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH

2 HYHQWXDO H[HUFtFLR SHOR5HSUHVHQWDQWH GR %ORFR GH &RWLVWDV GR ),3 RX GR &RQVHOKHLUR GR ),3
FRQIRUPH DSOLFiYHO GR GLUHLWR GH YRWR QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV H QDV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHDSOLFiYHOHPGHVDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVDTXLHVWDEHOHFLGDVREULJDUiR
SUHVLGHQWH GD $VVHPEOHLD *HUDO RX RSUHVLGHQWH GD UHXQLmRGR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RXR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHDSOLFiYHOQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRV
HGD/HLGH6RFLHGDGHVSRU$o}HVD L QmRFRPSXWDURYRWRSURIHULGRSHOR5HSUHVHQWDQWHGR
%ORFRGH&RWLVWDVGR),3RXSHORV&RQVHOKHLURGR),3FRQIRUPHDSOLFiYHOTXHLQIULQMDRGLVSRVWRQR
$FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV RX TXH YLROH D GHFLVmR WRPDGD HP XPD 5HXQLmR
3UpYLDGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),3 LL GHFODUDUHP$VVHPEOHLD*HUDORXHPUHXQLmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHDSOLFiYHODLQYDOLGDGHGRYRWRGLVVLGHQWHSURIHULGRSHOR5HSUHVHQWDQWH
GR %ORFR GH &RWLVWDV GR ),3 RX SHOR &RQVHOKHLUR GR ),3 TXH LQIULQMD R GLVSRVWR QR $FRUGR GH
$FLRQLVWDV'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVRXTXHYLROHDGHFLVmRWRPDGDHPXPD5HXQLmR3UpYLDGR%ORFR
GH &RWLVWDV GR ),3 H LLL  GHFODUDU D LQYDOLGDGH GR H[HUFtFLR GH GHWHUPLQDGR GLUHLWR TXH LQIULQMD R
GLVSRVWR QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 'HErQWXUHV &RQYHUVtYHLV RX TXH YLROH D GHFLVmR WRPDGD HP
5HXQLmR3UpYLDGR%ORFRGH&RWLVWDVGR),31mRREVWDQWHFDVRRSUHVLGHQWHGD$VVHPEOHLD*HUDO
RX GD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX R 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
FRQIRUPHDSOLFiYHODFHLWHRUHIHULGRYRWRHHVVDDFHLWDomRVHMDGHFLVLYDSDUDRUHVXOWDGRGDYRWDomR
HRXSDUDRH[HUFtFLRGHXPGLUHLWRDGHOLEHUDomRDVVLPWRPDGDHRXRGLUHLWRH[HUFLGRFRQIRUPH
DSOLFiYHO GHYHUi VHU FRQVLGHUDGD QXOD GH SOHQR GLUHLWR QmR YLQFXODQGR RV $FLRQLVWDV RX D
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD


$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32


2VWHUPRVGHILQLGRVDTXLLQGLFDGRVWrPRVLJQLILFDGRSUHYLVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32
D SDUWHV


2$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32pFHOHEUDGRHQWUHDVVHJXLQWHVSDUWHV  ,VUDHO&DOHEH0DVVD  2PDU
$MDPH=DQDWWR0LUDQGD  3HGUR*HUDOGR%HUQDUGRGH$OEXTXHUTXH)LOKR  6WDUW8SV%5+ROGLQJ
/WGD ³6WDUW8SV%5´   *XLOOHUPR$QGUHV3DUUD%HUQDO  -DYLHU$OHMDQGUR5DPDFFLRWWLH  7&
7UDGHUV&OXE6$H  5DIDHO)HUULQDTXDOLGDGHGHLQWHUYHQLHQWHVDQXHQWHV ³$FRUGRGH$FLRQLVWDV
,32´ 

E GDWDGHFHOHEUDomR


2$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32IRLFHOHEUDGRHPGHPDLRGHHDGLWDGRHPGHMXOKRGH


2$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32WHPDVXDYDOLGDGHHHILFiFLDFRQGLFLRQDGRD L DOLTXLGDomRGD2IHUWD
3~EOLFD,QLFLDOH LL RLQtFLRGDQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWRGR
1RYR0HUFDGRGD%


subscrição e/ou de qualquer plano de opção de compra (stock option) em benefício de funcionários e
empregados da Companhia e/ou das Subsidiárias, independentemente da efetiva concessão das opções e/ou
se são exercíveis na determinada data), sem duplicação, incluindo-se o limite não utilizado de capital
autorizado destinado ao exercício de valores mobiliários conversíveis em Ações, bônus de subscrição e/ou de
qualquer plano de opção de compra (stock option) em benefício de funcionários e empregados da Companhia
e/ou das Subsidiárias; e (iii) todo e qualquer título emitido pela Companhia de qualquer natureza ou qualquer
outra forma de outorga pela Companhia que garanta aos seus titulares direitos similares àqueles conferidos
por Ações, tais como direito a participação nos lucros ou a receber valores mediante verificação de eventos
de liquidez.
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F SUD]RGHYLJrQFLD

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32SHUPDQHFHUiLQWHJUDOPHQWHYiOLGRHHPYLJRU L SHORSUD]RGHDQRV
SRGHQGRVHUSURUURJDGRSRUPDQLIHVWDomRH[SUHVVDHSRUHVFULWRGRV$FLRQLVWDVRX LL DWpDGDWD
HP TXH RV $FLRQLVWDV GHL[HP GH GHWHU HP FRQMXQWR $o}HV 9LQFXODGDV UHSUHVHQWDWLYDV GH SHOR
PHQRVGRWRWDOGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRTXHRFRUUHUSULPHLUR

G GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH

1RV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV ,32 D &RPSDQKLD QmR FRPSXWDUi YRWRV SURIHULGRV SRU
TXDLVTXHU$FLRQLVWDVHPGHVFXPSULPHQWRGR$FRUGRREVHUYDQGRVHRSUHYLVWRQRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV


9LQFXODPVHDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32DWRWDOLGDGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGR$FRUGR ³$o}HV9LQFXODGDV´H³$FLRQLVWDV´
UHVSHFWLYDPHQWH 6HUmRFRQVLGHUDGRVFRPRLQWHJUDQWHVGDGHILQLomRGH$o}HV9LQFXODGDVWRGRVRV
GLUHLWRVSRGHUHVIDFXOGDGHVHSUHUURJDWLYDVDHODVLQHUHQWHVEHPFRPRWRGDVDVDo}HVHGLUHLWRV
GH VXEVFULomR TXH YHQKDP D VHU GH WLWXODULGDGH GRV $FLRQLVWDV VHMD SRU VXEVFULomR FRPSUD
SHUPXWDDTXLVLomRGRDomRERQLILFDomRGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
FRPSDJDPHQWRHPDo}HVGHVGREUDPHQWRJUXSDPHQWRRXTXHSDVVHPDVHUGHWLWXODULGDGHGH
TXDOTXHU GRV DFLRQLVWDV FRPR UHVXOWDGR GH LQFRUSRUDo}HV LQFOXVLYH GH Do}HV  IXV}HV FLV}HV RX
RXWURWLSRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD

1DV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDRV$FLRQLVWDVREULJDPVHDFRPSDUHFHUHDYRWDUFRQIRUPH
DVGLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32

4XDQGRIRUFRQYRFDGD$VVHPEOHLD*HUDORX5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
SDUD GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU PDWpULD GH VXDV UHVSHFWLYDV FRPSHWrQFLDV RV $FLRQLVWDV GHYHUmR
UHXQLUVH SUHYLDPHQWH ³5HXQLmR 3UpYLD´  SDUD DSUHFLDU GLVFXWLU H GHOLEHUDU VREUH R YRWR D VHU
SURIHULGRSHORV$FLRQLVWDVFRQIRUPHRFDVRQDUHIHULGD$VVHPEOHLD*HUDORXUHXQLmRGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD &DGD $omR 9LQFXODGD WHUi R GLUHLWR D XP YRWR QDV 5HXQL}HV
3UpYLDV$GHOLEHUDomRDFHUFDGHTXDOTXHUPDWpULDVXEPHWLGDD5HXQLmR3UpYLDGHSHQGHUiGRYRWR
DILUPDWLYR GH  PDLV  GDV $o}HV 9LQFXODGDV H[FHWR L  VH TXyUXP PDLRU GH GHOLEHUDomR IRU
H[LJLGRSRU/HLH LL SHODVPDWpULDVSUHYLVWDVQD&OiXVXODGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32DV
TXDLVGHSHQGHUmRGRYRWRDILUPDWLYRGHGDV$o}HV9LQFXODGDVFRPGLUHLWRDYRWRHP5HXQLmR
3UpYLDVHQGRFHUWRTXHHQTXDQWRR3HUtRGRGH9HGDomRGRV'LUHLWRV3ROtWLFRVGD6WDUW8SVHVWLYHU
YLJHQWHRTXyUXPDFLPDHVWDEHOHFLGRQmROHYDUiHPFRQWDDV$o}HVGHWLWXODULGDGHGD6WDUW8SV%5

'D5HXQLmR3UpYLDVHUiODYUDGDDWDGDVGHOLEHUDo}HVjTXHVHYLQFXODUmRSDUDWRGRVRVHIHLWRVGH
GLUHLWR RV YRWRV GRV $FLRQLVWDV QD UHVSHFWLYD $VVHPEOHLD *HUDO RX 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDRV$FLRQLVWDVILFDUmRREULJDGRVDH[HUFHUVHXVYRWRV
QDV$VVHPEOHLDV*HUDLVHRX5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPEORFRGH
IRUPDXQkQLPHHHVWULWDPHQWHGHDFRUGRFRPDGHOLEHUDomRWRPDGDQD5HXQLmR3UpYLDVHQGRFHUWR
TXHHQTXDQWRR3HUtRGRGH9HGDomRGRV'LUHLWRV3ROtWLFRVGD6WDUW8SVHVWLYHUYLJHQWHRTXyUXP
DFLPDHVWDEHOHFLGRQmROHYDUiHPFRQWDDV$o}HVGHWLWXODULGDGHGD6WDUW8SV%5

3RUPHLRGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32D6WDUW8SV%5REULJDVHDQmRH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRV
SROtWLFRVRULXQGRVGDV$o}HVGHVXDWLWXODULGDGHQDGDWDGHFHOHEUDomRGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32
RX TXH YHQKD IXWXUDPHQWH D GHWHU QD &RPSDQKLD LQFOXLQGR PDV VHP OLPLWDomR D DEVWHUVH GR
H[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR QDIRUPDSUHVHQFLDORXjGLVWkQFLD HPTXDLVTXHUDVVHPEOHLDVJHUDLVGD
&RPSDQKLDHGRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRQRkPELWRGDV5HXQL}HV3UpYLDVDWpDRFRUUrQFLDGD
UHYHUVmRRXDQXODomRGDVGHFLV}HVTXHFRQGHQDUDPD$ILOLDGDGD6WDUW8SV%5RXRUHFRQKHFLPHQWR
GH TXDOTXHU FDXVD GH H[WLQomR GDV SHQDV DSOLFiYHLV ³5HYHUVmR GDV 'HFLV}HV´  ³3HUtRGR GH
9HGDomRGRV'LUHLWRV3ROtWLFRVGD6WDUW8SV´ 


&DVR YHULILFDGD D 5HYHUVmR GDV 'HFLV}HV D 6WDUW8SV %5 SDVVDUi D JR]DU GH WRGRV RV GLUHLWRV
SROtWLFRV YLQFXODGRV jV VXDV $o}HV $SHQDV SDUD ILQV GH HVFODUHFLPHQWR GXUDQWH R 3HUtRGR GH
9HGDomRGRV'LUHLWRV3ROtWLFRVGD6WDUW8SVD6WDUW8SV%5JR]DUiGHWRGRVRVGLUHLWRVHFRQ{PLFRV
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UHODWLYRVjVVXDV$o}HVEHPFRPRHVWDUiVXMHLWDDWRGDVDVREULJDo}HVDWULEXtGDVDRV$FLRQLVWDV
QRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32

(QTXDQWRSHUGXUDUR3HUtRGRGH9HGDomRGRV'LUHLWRV3ROtWLFRVGD6WDUW8SVDV$o}HVGHWLWXODULGDGH
GD6WDUW8SV%5QmRVHUmRFRPSXWDGDVSDUDILQVGHYHULILFDomRQRkPELWRGDV5HXQL}HV3UpYLDVGD
&RPSDQKLDGRVTXyUXQVHVSHFLDLVHVWDEHOHFLGRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32


$VVLPRGLUHLWRGHYRWRGRV$FLRQLVWDVYLQFXODGRVDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32GHYHUiVHUH[HUFLGR
QRVH[DWRVWHUPRVGHILQLGRVQDV5HXQL}HV3UpYLDV3DUDILQVGHHVFODUHFLPHQWRGHDFRUGRFRPR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32DV$o}HVGHWLWXODULGDGHGD6WDUW8SV%5SRGHUmRVHUFRPSXWDGDVSDUD
ILQVGHYHULILFDomRGHTXyUXQVHP$VVHPEOHLDV*HUDLVPDVHQTXDQWRQmRIRUYHULILFDGDD5HYHUVmR
GDV'HFLV}HVD6WDUW8SVVHDEVWHUiHPWRGDVHTXDLVTXHUGHOLEHUDo}HV

1RV WHUPRVGR $FRUGRGH $FLRQLVWDV,32 D 6WDUW8SV %5 HPFDUiWHU LQFRQGLFLRQDO LUUHYRJiYHO H
LUUHWUDWiYHO RXWRUJD DRV $FLRQLVWDV 2PDU $MDPH =DQDWWR 0LUDQGD ,VUDHO &DOHEH 0DVVD 3HGUR
*HUDOGR%HUQDUGRGH$OEXTXHUTXH)LOKRH*XLOOHUPR$QGUHV3DUUD%HUQDO ³$FLRQLVWDV2XWRUJDGRV´ 
RGLUHLWRGHDVHXH[FOXVLYRFULWpULRFRPSUDUHDGTXLULUWRWDORXSDUFLDOPHQWHDV$o}HVEHPFRPR
WRGRV RV GLUHLWRV SRGHUHV IDFXOGDGHV Do}HV H SUHUURJDWLYDV D HVVDV LQHUHQWHV OLYUHV H
GHVHPEDUDoDGDVGHTXDLVTXHUÐQXVTXHSRGHUiVHUH[HUFLGDFDVRDSyVWUDQVFRUULGRRSUD]RGH
FLQFRDQRVDFRQWDUGD'DWDGH(ILFiFLDGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32QmRWHQKDRFRUULGRD5HYHUVmR
GDV'HFLV}HV ³2SomRGH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SV´ 

3DUDILQVGHH[HUFtFLRGD2SomRGH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SVRV$FLRQLVWDV2XWRUJDGRVGHYHUmR
HQYLDUj6WDUW8SV%5FRPFySLDSDUDD&RPSDQKLDXPDQRWLILFDomRSRUHVFULWRGHFODUDQGRHP
FDUiWHULQFRQGLFLRQDOLUUHYRJiYHOHLUUHWUDWiYHODVXDLQWHQomRGHH[HUFtFLRLQGLFDQGRDTXDQWLGDGH
GH$o}HVDVHUHPDGTXLULGDVSHORV$FLRQLVWDV2XWRUJDGRVGD6WDUW8SV%5SHORH[HUFtFLRGD2SomR
GH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SV ³$o}HV$GTXLULGDV6WDUW8SV´ HDQH[DQGRjQRWLILFDomRGRFXPHQWRV
FRPSUREDWyULRVGHTXHD&RQGLomRGH([HUFtFLRIRLGHYLGDPHQWHFXPSULGD ³1RWLILFDomRGH([HUFtFLR
±$o}HV6WDUW8SV´ $V$o}HV$GTXLULGDVGHYHPVHU7UDQVIHULGDVSHOD6WDUW8SV%5DRV$FLRQLVWDV
2XWRUJDGRVQDSURSRUomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDQDGDWDGHHQYLRGD
1RWLILFDomRGH([HUFtFLR±$o}HV6WDUW8SV

2SUHoRGHH[HUFtFLRGD2SomRGH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SVVHUiHTXLYDOHQWHDRYDORUGDPpGLDGDV
FRWDo}HVGDV$o}HVGD&RPSDQKLDSRQGHUDGDSHORYROXPHQRV WULQWD SUHJ}HVGD%DQWHULRUHV
jGDWDHPTXHIRLYHULILFDGDD&RQGLomRGH([HUFtFLRPXOWLSOLFDGRSHODTXDQWLGDGHWRWDOGH$o}HV
$GTXLULGDV±6WDUW8SV

&DVRD5HYHUVmRGDV'HFLV}HVQmRWHQKDRFRUULGRDSyVWUDQVFRUULGRRSUD]RGHDQRVDFRQWDUGD
'DWD GH (ILFiFLD GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV ,32 H D 2SomR GH &RPSUD ± $o}HV 6WDUW8SV QmR VHMD
H[HUFLGDRXFDVRRV$FLRQLVWDV2XWRUJDGRVH[HUoDPD2SomRGH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SVGHIRUPD
SDUFLDOGHQWURGHGLDVFRQWDGRVGDUHIHULGDGDWD ³3UD]RGH([HUFtFLRGD2SomRGH&RPSUD±$o}HV
6WDUW8SV´ VHPTXHWHQKDRFRUULGRXPLQDGLPSOHPHQWRSRUSDUWHGD6WDUW8SV%5GDREULJDomRGH
WUDQVIHULUDV$o}HVREMHWRGD2SomRGH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SVQRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
,32D6WDUW8SV%5GHYHUiYHQGHUHPDWpPHVHVFRQWDGRVGRILQDOGR3UD]RGH([HUFtFLRGD2SomR
GH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SVDWRWDOLGDGHGDV$o}HVGHVXDWLWXODULGDGH RXQDKLSyWHVHGHH[HUFtFLR
SDUFLDOGD2SomRGH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SVDWRWDOLGDGHGHVXDV$o}HVUHPDQHVFHQWHV HPXPD
RXPDLVWUDQVDo}HV L HPSUHJmRGD% LL PHGLDQWHRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHDo}HVUHDOL]DGD
GHDFRUGRFRPD/HL LLL SRUPHLRGHSURFHGLPHQWRVGHOHLOmRQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHGLWDGD
SHOD&90HSHOD%DSOLFiYHLVRX LY SDUDTXDLVTXHU7HUFHLURVGHVGHTXHHPTXDOTXHUGDVKLSyWHVHV
VHMDPREVHUYDGRVRVGHPDLVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32
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/LVWDGH3URFHVVRVGD$ILOLDGDGD6WDUW8SV%5

3URFHGLPHQWR

9DUD

2EMHWR

6WDWXV

$omR3HQDOQ



9DUD)HGHUDOGH
3RUWR$OHJUH56

$SXUDQRFRQWH[WRGD
³2SHUDomR,QVLGHU´RV
FULPHVGHDVVRFLDomR
FULPLQRVD DUWLJRGR
&yGLJR3HQDO XVR
LQGHYLGRGHLQIRUPDomR
SULYLOHJLDGD DUWLJR'
GD/HLQ H
PDQLSXODomRGH
PHUFDGR DUWLJR&GD
/HLQ 

$SyVDDEVROYLomRSHORV
FULPHVGHDVVRFLDomR
FULPLQRVDHXVRGH
LQIRUPDomRSULYLOHJLDGD
5DIDHO)HUULWHYHD
FRQGHQDomRSHORFULPHGH
PDQLSXODomRGHPHUFDGR
FRQILUPDGDSHOR7ULEXQDO
5HJLRQDO)HGHUDOGD
5HJLmR
$GHIHVDGH5DIDHO)HUUL
RS{V(PEDUJRVGH
'HFODUDomRHLUiRSRU
(PEDUJRV,QIULQJHQWHV
FRQWUDHVVDFRQGHQDomR

5HFXUVR(VSHFLDOQ
56

6XSHULRU7ULEXQDO
GH-XVWLoD

4XHVWLRQDQXOLGDGHGH
SURYDVSURGX]LGDVQD
$omR3HQDOQ


$JXDUGDQGRMXOJDPHQWR

+DEHDV&RUSXVQ
56

6XSHULRU7ULEXQDO
GH-XVWLoD

4XHVWLRQDQXOLGDGHGH
SURYDVSURGX]LGDVQD
$omR3HQDOQ


$JXDUGDQGRMXOJDPHQWR

5HFXUVR
([WUDRUGLQiULRDLQGD
QmRGLVWULEXtGR

6XSUHPR7ULEXQDO
)HGHUDO

4XHVWLRQDUiD
FRPSHWrQFLDGD-XVWLoD
)HGHUDOSDUDMXOJDPHQWR
GRIHLWR

$JXDUGDQGRGLVWULEXLomR
DSyVMXOJDPHQWRGR
5HFXUVR(VSHFLDO

3URFHVVR
$GPLQLVWUDWLYR
6DQFLRQDGRU3$65-



&RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV
&90 

0DQLSXODomRGHSUHoR
&RQILUPDGDFRQGHQDomRGH
QRPHUFDGRGHYDORUHV
5DIDHO)HUULjSHQDGH
PRELOLiULRV LQFLVR,,
SURLELomRWHPSRUiULDSHOR
OHWUD³E´GD,QVWUXomR
SUD]RGHDQRVGHDWXDU
&90Q XVRGH GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHP
LQIRUPDomRSULYLOHJLDGD
XPDRXPDLVPRGDOLGDGHV
DUWGD/HLQ GHRSHUDomRQRPHUFDGRGH
FFRDUW
YDORUHVPRELOLiULRHP
GD,QVWUXomR&90
VHJXQGRJUDX
Q HYLRODomRGR
DGPLQLVWUDWLYR
GHYHUGHJXDUGDUVLJLOR
$GHIHVDGH5DIDHO)HUUL
VREUHLQIRUPDomRDLQGD
HQWmRDMXL]RXDomR
QmRGLYXOJDGD DUW
DQXODWyULDSDUDUHYHUWHU
GD/HLQ UHIHULGDFRQGHQDomRDTXDO
FFRDUWGD,QVWUXomR
WUDPLWDHPVHJUHGRGH
&90Q 
MXVWLoDHHQFRQWUDVH
SHQGHQWHGHMXOJDPHQWR


H GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV

2 $FRUGR GH $FLRQLVWDV ,32 HVWDEHOHFH TXH &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV GHYHUmR VHU
DGPLQLVWUDGDVSRUSURILVVLRQDLVH[SHULHQWHVTXHDWHQGDPjVH[LJrQFLDVGHTXDOLILFDomRQHFHVViULDV
jRFXSDomRHGHVHPSHQKRGHVHXVUHVSHFWLYRVFDUJRV


(QTXDQWRQmRRRFRUUHURUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
³&90´ FRPRFRPSDQKLDDEHUWDHRLQtFLRGDVQHJRFLDo}HVGDVDo}HVGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWR
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HVSHFLDOGHOLVWDJHPGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRR1RYR0HUFDGR ³2IHUWD3~EOLFD,QLFLDO´ H
DLQGDDSyVDVXDUHDOL]DomRSDUDRSULPHLURPDQGDWRXQLILFDGRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD
HQFHUUDUVH D SDUWLU GD 2IHUWD 3~EOLFD ,QLFLDO RV $FLRQLVWDV GHYHUmR DSURYDU D FRPSRVLomR GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRUVHWHPHPEURVWRGRVHOHLWRVSHORYRWRDILUPDWLYRGH
 PDLV  $omR 9LQFXODGD GH WLWXODULGDGH GRV $FLRQLVWDV HP 5HXQLmR 3UpYLD VHQGR TXH WUrV
PHPEURVGHYHUmRVHU&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHV


3DUDRVPDQGDWRVXQLILFDGRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHJXLQWHVDRSULPHLURPDQGDWRXQLILFDGR
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D HQFHUUDUVH D SDUWLU GD UHDOL]DomR GD 2IHUWD 3~EOLFD ,QLFLDO RV
$FLRQLVWDV VH REULJDP D YRWDU FRP WRGDV DV VXDV $o}HV 9LQFXODGDV QDV DVVHPEOHLDV JHUDLV GD
&RPSDQKLDTXHIRUHPUHDOL]DGDVSDUDHOHJHUDPDLRULDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
VHQGRTXHDRPHQRVGRLVPHPEURVGHYHUmRVHU&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHVRXGRWRWDOGH
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRTXHIRUPDLRU5HVVDOWDVHTXHTXDQGRHPGHFRUUrQFLD
GRFiOFXORGRSHUFHQWXDODFLPDUHIHULGRRUHVXOWDGRJHUDUQ~PHURIUDFLRQiULRD&RPSDQKLDGHYH
SURFHGHUDRDUUHGRQGDPHQWRSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRU

(P TXDOTXHU FDVR RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQGLFDGRV GHYHUmR VHU SHVVRDV
QDWXUDLV GH UHSXWDomR LOLEDGD HVFROKLGRV HQWUH SURILVVLRQDLV GH PHUFDGR FRP H[SHULrQFLD SDUD
H[HUFtFLRGRFDUJRFRPIRUPDomRDFDGrPLFDH[SHULrQFLDGHJHVWmRGHQHJyFLRVFRQKHFLPHQWRGDV
PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD YLVmR HVWUDWpJLFD FRPSDWtYHO FRP RV REMHWLYRV GD
&RPSDQKLD H TXH QmR SRVVXDP QHPUHSUHVHQWHP LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP RGD &RPSDQKLD QD
IRUPDGRVLQFLVRV,H,,GRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV2V$FLRQLVWDVGHYHUmR
SURFXUDU LQGLFDU SDUD FRPSRU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD PHPEURV FRP
FRQKHFLPHQWR FRPSHWrQFLDV H IRUPDo}HV DFDGrPLFDV GLIHUHQWHV H FRPSOHPHQWDUHV HQWUH VL
EXVFDQGRDSURPRomRGHXPSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmRGHPDLRUTXDOLGDGHHVHJXUDQoDSDUD
D&RPSDQKLD


I GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLUL
ODV


1RVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32WRGDHTXDOTXHU$omR9LQFXODGDQmRSRGHVHUWUDQVIHULGD
VHQmRQRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32

6mR SHUPLWLGDV DV VHJXLQWHV WUDQVIHUrQFLDV L  SRU IRUoD GH DGLDQWDPHQWR GH OHJtWLPD KHUDQoD D
TXDOTXHUWtWXORSRUIRUoDGHVXFHVVmRXQLYHUVDOFDXVDPRUWLVRXTXDOTXHURXWUDHVWLSXODomRHQWUH
F{QMXJHV SDLV H ILOKRV RX PHVPR XQLODWHUDO S H[ WHVWDPHQWR  LL  HQWUH D &RPSDQKLD H RV
$FLRQLVWDVQRkPELWRGHSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDSURYDGRSHODDVVHPEOHLDJHUDOGD
&RPSDQKLD LLL  HQWUH XP $FLRQLVWD ,QIUDWRU H RV GHPDLV $FLRQLVWDV LY  SRU XP $FLRQLVWD SDUD
$ILOLDGDV ³&HVVLRQiULR 3HUPLWLGR´  GHVGH TXH D  &HVVLRQiULR 3HUPLWLGR QmR SDUWLFLSH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH GH TXDOTXHU 3HVVRD TXH DWXH QRV PHVPRV QHJyFLRV TXH D &RPSDQKLD LQFOXVLYH
PHGLDQWHFRQVyUFLRDVVRFLDomRMRLQWYHQWXUHVVRFLHGDGHVHPFRQWDGHSDUWLFLSDomRRXRUJDQL]DomR
GH TXDOTXHU QDWXUH]D E  R &HVVLRQiULR 3HUPLWLGR DGLUD LQWHJUDO H LUUHVWULWDPHQWH DR $FRUGR GH
$FLRQLVWDV,32H F $FLRQLVWDFHGHQWHVHREULJXHSUHYLDPHQWHHSRUHVFULWRSDUDFRPRVGHPDLV
$FLRQLVWDVDQmR7UDQVIHULUDTXDOTXHUWtWXORRXVRETXDOTXHUIRUPDLQFOXVLYHHPUD]mRGHRSHUDo}HV
VRFLHWiULDVGHIXVmRLQFRUSRUDomRLQFRUSRUDomRGHDo}HVRXFLVmRDSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDO
GR&HVVLRQiULR3HUPLWLGRRX Y DSDUWLUGRHQFHUUDPHQWRGR3HUtRGRGH/RFN8SHVWDEHOHFLGRQR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32 YL SRUIRUoDGRH[HUFtFLRGD2SomRGH&RPSUD±$o}HV6WDUW8SVQRV
WHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32

$ YDOLGDGH H D HILFiFLD GH TXDOTXHU 7UDQVIHUrQFLD GH $o}HV 9LQFXODGDV D TXDOTXHU &HVVLRQiULR
3HUPLWLGRRX3HVVRD3URSRQHQWHHVWDUiVXMHLWDjFRQGLomRVXVSHQVLYDGHTXHSUHYLDPHQWHDWDO
7UDQVIHUrQFLDR&HVVLRQiULR3HUPLWLGRRXD3HVVRD3URSRQHQWHWHQKDILUPDGRXPWHUPRGHDGHVmR
DR $FRUGR GH $FLRQLVWDV ,32 SRU PHLR GR TXDO GHQWUH RXWUDV GLVSRVLo}HV WHQKD DFHLWDGR H
DVVXPLGRLQWHJUDOPHQWHWRGRVRVGLUHLWRVSUHWHQV}HVSRGHUHVIDFXOGDGHVLPXQLGDGHVGHYHUHV
REULJDo}HVVXMHLo}HV{QXVUHVSRQVDELOLGDGHVLQWHUHVVHVHH[SHFWDWLYDVWHUPRVHFRQGLo}HVGR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32SDVVDQGRDVHUXPDSDUWHFRQWUDWXDOFRPRVHIRVVHXPDSDUWHRULJLQDOGR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32
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4XDOTXHU7UDQVIHUrQFLDGDV$o}HV9LQFXODGDVVHMDHODRXQmRXPD7UDQVIHUrQFLD3HUPLWLGDHVWDUi
FRQGLFLRQDGDFXPXODWLYDPHQWH D DRUHFHELPHQWRGHWRGRVRVFRQVHQWLPHQWRVHDXWRUL]Do}HVGH
$XWRULGDGHV *RYHUQDPHQWDLV RX GH 7HUFHLURV QHFHVViULRV SDUD TXH D UHIHULGD 7UDQVIHUrQFLD QmR
SUHMXGLTXHD&RPSDQKLD VXUJLPHQWRGHGLUHLWRRXH[HUFtFLRGHGLUHLWRFRQWUDD&RPSDQKLD GHYHQGR
RVFXVWRVUHODFLRQDGRVjREWHQomRGHWDLVFRQVHQWLPHQWRVHDXWRUL]Do}HVVHUGHUHVSRQVDELOLGDGH
GR FHVVLRQiULR RX GR $FLRQLVWD FHGHQWH FRQIRUPH R FDVR QD IRUPD SRU HOHV DFRUGDGD E  j
7UDQVIHUrQFLD QmRUHVXOWDU HP LQIUDomRGH TXDOTXHU OHL DSOLFiYHOGH TXDOTXHUFRQFHVVmR OLFHQoD
SHUPLVVmRRXRXWUDDXWRUL]DomRRXTXDOTXHUFRQWUDWRDFRUGRRXLQVWUXPHQWRDTXHD&RPSDQKLD
HVWHMDVXMHLWDH F jDGHVmRGRFHVVLRQiULRGDV$o}HV9LQFXODGDVDRVWHUPRVHFRQGLo}HVGR$FRUGR
GH$FLRQLVWDV,32QDTXDOLGDGHGH$FLRQLVWD


$SyVDUHDOL]DomRGD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOFDGDXPGRV$FLRQLVWDVWHUiRGLUHLWR PDVQmRDREULJDomR 
GH GHVYLQFXODU $o}HV 9LQFXODGDV GH VXD WLWXODULGDGH SDUD D DOLHQDomR QD % GH DFRUGR FRP RV
VHJXLQWHVWHUPRVHFRQGLo}HV D GXUDQWHR3HUtRGRGH/RFN8SFDGD$FLRQLVWDSDVVDUiDWHURGLUHLWR
PDVQmRDREULJDomR GHGHVYLQFXODUDWpGDV$o}HV9LQFXODGDVGHVXDWLWXODULGDGHSDUDYHQGDQD
%LQFOXLQGRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDGTXLULGDVQRkPELWRGHSODQRGHRSomRGHFRPSUD
GHDo}HVGD&RPSDQKLDDFDGDDQLYHUViULRGDGDWDGHOLTXLGDomRGD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOGHDFRUGR
FRPDVUHJUDVSUHYLVWDVDEDL[RH E DSyVR3HUtRGRGH/RFN8SFDGD$FLRQLVWDSDVVDUiDWHURGLUHLWR
PDVQmRDREULJDomR GHGHVYLQFXODUDWpGDV$o}HV9LQFXODGDVGHVXDWLWXODULGDGHHTXDOTXHU
Q~PHURGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDGTXLULGDVQRkPELWRGHSODQRGHRSomRGHFRPSUDGH
Do}HVGD&RPSDQKLDSDUDYHQGDQD%DFDGDDQLYHUViULRGDGDWDGHOLTXLGDomRGD2IHUWD3~EOLFD
,QLFLDO FDGD GHVYLQFXODomR GDV $o}HV 9LQFXODGDV XPD ³'HVYLQFXODomR´  REVHUYDGR R GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDSUHYLVWRQD&OiXVXODGGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32

([FHWXDQGRVHDV7UDQVIHUrQFLDV3HUPLWLGDVILFDDFRUGDGRTXHQRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHDGDWD
GD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOHRDQLYHUViULRGD2IHUWD3~EOLFD ,QLFLDO H[FHWRSDUDR2PDUHPTXHR
SHUtRGR VH HQFHUUDUi QR  DQLYHUViULR GD 2IHUWD 3~EOLFD ,QLFLDO  RV $FLRQLVWDV ILFDUmR VXMHLWRV jV
VHJXLQWHVUHVWULo}HVSDUDYDOLGDPHQWH7UDQVIHULUVXDVUHVSHFWLYDV$o}HVDTXDOTXHU3HVVRD L DWpVHLV
PHVHVFRQWDGRVGD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOQHQKXP$FLRQLVWDSRGHUi7UDQVIHULUDV$o}HV9LQFXODGDVGH
VXDWLWXODULGDGHDTXDOTXHU3HVVRD LL DSDUWLUGRPrVDWpR'LDÒWLOLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDR
PrVFRQWDGRGD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDORV$FLRQLVWDVSRGHUmR7UDQVIHULUDWpGDV$o}HV9LQFXODGDV
GHVXDWLWXODULGDGHSDUDTXDOTXHU3HVVRDH LLL DSDUWLUGRPrVFRQWDGRGD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOH
D FDGD DQLYHUViULR VXEVHTXHQWH GD 2IHUWD 3~EOLFD ,QLFLDO RV $FLRQLVWDV SRGHUmR 7UDQVIHULU
DGLFLRQDOPHQWHDWpGDV$o}HV9LQFXODGDVGHVXDWLWXODULGDGHSDUDTXDOTXHU3HVVRD FRPH[FHomR
GR2PDUTXHSRGHUi7UDQVIHULUDWpGDV$o}HV9LQFXODGDVGHVXDWLWXODULGDGH 


$SHQDVSDUDILQVGHHVFODUHFLPHQWRHQTXDQWRSHUGXUDUR3HUtRGRGH9HGDomRGRV'LUHLWRV3ROtWLFRV
GD6WDUW8SVD6WDUW8SV%5HVWDUiVXMHLWDjVPHVPDVUHJUDVUHODWLYDVj7UDQVIHUrQFLDGHVXDV$o}HV
DSOLFiYHLVDRVGHPDLV$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRV3HUtRGRVGH/RFNXSHVXDOLEHUDomR
GH IRUPD HVFDORQDGD SDUD ILQV GH DOLHQDomR GDV $o}HV 9LQFXODGDV D 7HUFHLURV H DV UHJUDV GH
GHVYLQFXODomRGDV$o}HV9LQFXODGDVGHWLWXODULGDGHGRV$FLRQLVWDVSDUDDOLHQDomRQD%QRVWHUPRV
HFRQGLo}HVSUHYLVWRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV,32

J GHVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH

1RV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV ,32 D &RPSDQKLD QmR FRPSXWDUi YRWRV SURIHULGRV SRU
TXDLVTXHU$FLRQLVWDVHPGHVFXPSULPHQWRGR$FRUGRREVHUYDQGRVHRSUHYLVWRQRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQRFDVRGHQmRFRPSDUHFLPHQWRRXDEVWHQomRGHYRWR
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,QGLFDUDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHH
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
$OpPGDLQGLFDGDDFLPDQmRRFRUUHUDPDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGR
JUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWHGHDFRUGRFRPRFULWpULRGHUHOHYkQFLDGHILQLGRQRDUWLJRGD,QVWUXomR&90
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'HVFUHYHUDVSULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDVRFRUULGDVQRJUXSRTXHWHQKDPWLGRHIHLWR
UHOHYDQWHSDUDRHPLVVRUWDLVFRPR LQFRUSRUDo}HVIXV}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVGH Do}HV
DOLHQDo}HVHDTXLVLo}HVGHFRQWUROHVRFLHWiULRDTXLVLo}HVHDOLHQDo}HVGHDWLYRVLPSRUWDQWHV
LQGLFDQGRTXDQGRHQYROYHURHPLVVRURXTXDOTXHUGHVXDVFRQWURODGDVRXFROLJDGDV
D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR
F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV
G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGDRSHUDomRQRTXDGURDFLRQiULRHVSHFLDOPHQWHVREUHD
SDUWLFLSDomRGRFRQWURODGRUGHDFLRQLVWDVFRPPDLVGHGRFDSLWDOVRFLDOHGRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
H TXDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR
I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
D(YHQWR

$TXLVLomR GH FRQWUROH GD &$/& 6LVWHPDV GH *HVWmR /WGD (33
³6HQFRQ´ 

E3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$&RPSDQKLDDGTXLULXHPDEULOGHDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD&$/&
6LVWHPDVGH*HVWmR/WGD(33 ³6HQFRQ´ HPSUHVDTXHWHPSRUREMHWRR
GHVHQYROYLPHQWR H R OLFHQFLDPHQWR GH SURJUDPDV GH VRIWZDUH QmR
FXVWRPL]iYHLVHVSHFLDOL]DGDQDDSXUDomRGHUHVXOWDGRVHPUHQGDYDULiYHO
³2SHUDomR´ 
$2SHUDomRIRLDSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
UHDOL]DGDHPGHDEULOGH(PGHFRUUrQFLDGHUHIHULGD2SHUDomRD
&RPSDQKLD SDVVRX D GHWHU D LQWHJUDOLGDGH GDV Do}HV GD 6HQFRQ
HTXLYDOHQWHjTXRWDV(PFRQWUDSDUWLGDjWUDQVIHUrQFLDGDVTXRWDV
D&RPSDQKLDSDJDUiDRVVyFLRVGD6HQFRQRYDORUGH5PLOK}HVGRV
TXDLV5PLOK}HVIRUDPSDJRVjWtWXORGHVLQDO5PLOK}HVIRUDPSDJRV
 GLDV DSyV D GDWD GH DTXLVLomR H 5  PLOK}HV VHUmR SDJRV HP 
SDUFHODVPHQVDLVLJXDLVHVXFHVVLYDVVHQGRDSULPHLUDSDUFHODDVHUSDJD
HPGHPDLRGH
3DUDILQDQFLDUWDODTXLVLomRHPGHDEULOGHD&RPSDQKLDUHDOL]RX
D HPLVVmR GH  GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV QR YDORU WRWDO GH
5 PLOK}HV $V GHErQWXUHV QmR HVWDYDP VXMHLWDV D MXURV IL[R RX
YDULiYHODWXDOL]DomRPRQHWiULDSDUWLFLSDomRQROXFURGD&RPSDQKLDHRX
TXDOTXHUIRUPDGHUHPXQHUDomR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDHPLVVmR
GH'HErQWXUHVYHUVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(PDWRVXEVHTXHQWHD&RPSDQKLDDSURYRXDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORUGH
5 PLO PHGLDQWH D HPLVVmR GH  Do}HV DV TXDLV IRUDP
WRWDOPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVSHORVDQWLJRVVyFLRVGD6HQFRQ
$ DYDOLDomR GR YDORU GH PHUFDGR GR 7& SDUD ILQV GD HPLVVmR GDV
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD&RPSDQKLDHGDLPSOHPHQWDomRGD
RSHUDomR IRL UHDOL]DGD D SDUWLU GH XP FRQMXQWR GH DQiOLVHV TXDLV VHMDP
IOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRHP~OWLSORVGH3UHoR/XFURH(96DOHV2IOX[R
GH FDL[D GHVFRQWDGR IRL IHLWR D SDUWLU GDV SHUVSHFWLYDV ILQDQFHLUDV
HVSHUDGDVSHODJHVWmRGD&RPSDQKLDDRSDVVRTXHDDQiOLVHGHP~OWLSORV
IRL IHLWD D SDUWLU GD FRPSDUDomR GRV SULQFLSDLV Q~PHURV RSHUDFLRQDLV GH
HPSUHVDV FRPSDUiYHLV HVFROKLGDV 9DOH UHVVDOWDU TXH D PDLRU SDUWH GRV
SOD\HUVHVFROKLGRVSRVVXHP RSHUDomRIRUDGR%UDVLOHIRUDPDMXVWDGRV D
SDUWLU GR ULVFR SDtV HRX LQIODomR TXDQGR DSOLFiYHO 3DUD DV DQiOLVHV GH
P~OWLSORV IRUDP FRQVLGHUDGDV WDQWR SURMHo}HV GH OXFUR H UHFHLWD SDUD RV
DQRVHWRWDOL]DQGRDQiOLVHVGHP~OWLSORV
2 YDORU GH PHUFDGR IRL GHILQLGR SRUWDQWR D SDUWLU GD PHGLDQD GHVWDV
DQiOLVHVDOpPGRIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRVHPSUHFRPPDUJHPGHHUUR
GH
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$EDL[RRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVFRQVLGHUDGRVQDVDQiOLVHV


/XFUROtTXLGR(500


0HGLDQD GR P~OWLSOR GH 3( 3ULFH(DUQLQJV  GR JUXSR GH
HPSUHVDVFRPSDUiYHLVSDUD[


/XFUROtTXLGR(500


0HGLDQDGRP~OWLSORGH3(GRJUXSRGHHPSUHVDVFRPSDUiYHLV
SDUD[


5HFHLWDOtTXLGD(500


0HGLDQD GR P~OWLSOR GH (96DOHV GR JUXSR GH HPSUHVDV
FRPSDUiYHLVSDUD[


5HFHLWDOtTXLGD(500


0HGLDQD GR P~OWLSOR GH (96DOHV GR JUXSR GH HPSUHVDV
FRPSDUiYHLVSDUD[

:$&& :HLJKWHG $YHUDJH &RVW RI &DSLWDO  GH  FRQYHUWLGR
SDUD5DSDUWLUGDPHGLDQDGRJUXSRGHHPSUHVDVFRPSDUiYHLV HP
86 WD[DGHULVFRGRSDtV DSDUWLUGDGLIHUHQoDGDVWD[DVGHWtWXORV
OLYUH GH ULVFR QRV (8$ H %UDVLO  H GLIHUHQoD GH LQIODomR QR ORQJR SUD]R
VHQGRTXHIRLFRQVLGHUDGRSDUDDLQIODomRDPHULFDQDH
SDUDDEUDVLOHLUD 

&UHVFLPHQWRQDSHUSHWXLGDGHGHFRQYHUWLGRSDUD5DSDUWLU
GDPHGLDQDGRJUXSRGHHPSUHVDVFRPSDUiYHLV HP86 HDLQIODomR
EUDVLOHLUDGHORQJRSUD]R  

F6RFLHGDGHVHQYROYLGDV

7& 7UDGHUV &OXE 6$ ³7&´  H &$/& 6LVWHPDV GH *HVWmR /WGD (33
³6HQFRQ´ 

G(IHLWRVQRTXDGUR
DFLRQiULR

$ILPGHYLDELOL]DUDDTXLVLomRGD6HQFRQSHOD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLDDSURYDUDPHP$VVVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHP
GHDEULOGHRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDQRPRQWDQWH
GH5RVTXDLVIRUDPLQWHJUDOL]DGRVPHGLDQWHDFRQIHUrQFLDGD
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGHWLGDSHORV6UV'LHJR$UWXUGH&DUYDOKR*DEULHO
5HFKH:LOOLDP6WUDSD]]RQDQWLJRVVyFLRVGD6HQFRQQRFDSLWDOVRFLDOGD
6HQFRQ$VVLPRVDQWLJRVVyFLRVGD6HQFRQSDVVDUDPDGHWHUXPDIDWLD
GHGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD

H4XDGURVRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGDRSHUDomR

&RPDUHDOL]DomRGDRSHUDomRD7&7UDGHUV&OXE6$SDVVRXDGHWHU D
LQWHJUDOLGDGH GDV Do}HV GD 6HQFRQ R FRUUHVSRQGHQWH D  TXRWDV
HQTXDQWR RV VyFLRV RULJLQiULRV GD 6HQFRQ SDVVDUDP D GHWHU  GR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD

I0HFDQLVPRXWLOL]DGRSDUD
WUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUH
RVDFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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15.8 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Informações adicionais aos itens 15.1/15.2
Esclarecemos que o TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP”) é
administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1793, inscrita no CNPJ/ME sob nº 62.232.889/000190, e gerido pela a Garin Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 664 - Jardim Europa, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 17.516.277/0001- 74.
Na data deste Formulário de Referência: (a) os membros do Conselho de Administração da
Companhia detinham indiretamente 6,5% do capital social do FIP, observado que: (i) o Edison Ticle
de Andrade Melo e Souza Filho, detinha 100% do do Pavillion Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado Investimento no Exterior que, por sua vez, detinha 5,5% do capital social do FIP; e
(ii) Luiz Felipe de Araujo Pontes Girão, detinha 2% do capital social do Traders Club F.I.C.F.I.M que,
por sua vez, detinha 31,5% do FIP; e (b) dentre os acionistas da Companhia, o Hugo Fagundes de
Lima Queiroz detinha indiretamente 1% do capital social do FIP (sendo titular de participação de 3%
no capital social do Traders Club F.I.C.F.I.M que, por sua vez, detinha 31,5% do FIP).
Para evitar duplicidade, as informações do item (b) não contemplam a participação dos
administradores da Companhia, já informadas no item (a).
Acordo de Acionistas IPO – Direitos Políticos da Startups BR Holding Ltda.
Apesar de não exercer os direitos políticos com relação às Ações que detém, a Startups BR Holding
Ltda. é considerada controladora da Companhia, visto que é parte e está sujeita aos direitos e
deveres previstos no Acordo de Acionistas IPO da Companhia. Desse modo, aplicam-se à Startups
BR Holdings Ltda. todas as regras aplicáveis aos controladores previstas na legislação e
regulamentação aplicáveis.
Acordo de Acionistas IPO – Termo de Compromisso com a B3
A Companhia, a StartUps BR Holding Ltda. e os demais signatários do Acordo de Acionistas
celebraram, em 06 de julho de 2021, Termo de Compromisso para assumir os seguintes
compromissos: (a) enquanto vigorar a obrigação da StartUps BR de se abster do exercício de direitos
políticos em quaisquer assembleias gerais da Companhia e no âmbito das reuniões prévias, durante
o Período de Vedação dos Direitos Políticos, nos termos das Cláusulas 5.1.3 e 6.1 do Acordo de
Acionistas, Rafael Ferri não ocupará qualquer cargo na administração ou gestão estatutária da
Companhia; e (b) caso haja qualquer descumprimento (i) das condições estabelecidas pela B3 no
para prosseguimento da listagem das Ações da Companhia; ou (ii) das restrições ao exercício de
direitos políticos da StartUps BR em quaisquer assembleias gerais da Companhia e no âmbito das
reuniões prévias durante o Período de Vedação dos Direitos Políticos da StartUps, nos termos
definidos nas Cláusulas 5.1.3 e 6.1 do Acordo de Acionistas, os Acionistas Controladores adotarão
as providências necessárias para fins de realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações para
saída do Novo Mercado, nos termos do artigo 45 do Regulamento do Novo Mercado. Para mais
informações sobre o Acordo de Acionistas IPO, ver item 15 deste Formulário de Referência da
Companhia.
Acordo de Acionistas Debêntures Conversíveis – Aprovação da Realização de Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)
Em 19 de maio de 2021, o TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
comunicou aos Acionistas e demais Partes do Acordo de Acionistas Debêntures Conversíveis a sua
autorização com relação (i) ao pedido de registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários, categoria “A”, perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro
de 2009, conforme alterada; (ii) a submissão, perante a B3, dos pedidos de listagem da Companhia
na B3 e de admissão à negociação das ações de sua emissão no segmento do Novo Mercado da
B3; e (iii) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil,
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em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, em conformidade
com os procedimentos estabelecidos pela Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada, com esforços de colocação no exterior (“Oferta”), a ser realizada com a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia para a subscrição das novas ações,
em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A.; bem como a autorização ao
Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre todos os demais termos e condições
da Oferta , incluindo: (iii.1) o aumento de capital social da Companhia, dentro do capital autorizado
da Companhia, a ser realizado no contexto da Oferta; (iii.2) a fixação do preço de emissão das Ações;
e (iii.3) a contratação de quaisquer terceiros prestadores de serviços (inclusive assessores
financeiros, assessores legais e auditores independentes) para prestar serviços no âmbito da Oferta.
A autorização concedida pelo FIP (i) será válida caso a Oferta ocorra antes de 31 de dezembro de
2021 e (ii) está condicionada à avaliação do valor de firma econômico (entreprise value) da
Companhia, em conjunto com as subsidiárias, no âmbito da Oferta ser superior ao Valuation, nos
termos da Cláusula 7.1.4 do Acordo de Acionistas.
Ademais, o FIP anuiu expressamente com a realização da Oferta e a celebração de quaisquer
instrumentos ou a prática de quaisquer atos necessários pela administração da Companhia para
esse fim, renunciando à necessidade de observância do procedimento de envio prévio da Notificação
de Aprovação do FIP, nos termos previstos nas Cláusulas 5.1 e 5.1.1 do Acordo de Acionistas.
Por fim, o FIP obrigou-se a aprovar, dentro de até 20 (vinte) dias contados da referida notificação, o
aditamento da Escritura de Debêntures, de modo a prever, dentre outras matérias que serão
acordadas entre Debenturista e Companhia, que, em se materializando uma Oferta, as Debêntures
serão diretamente conversíveis, sem a necessidade de uma aprovação de Conversão IPO nos
termos da Cláusula 7.2. do Acordo de Acionistas, em Ações Ordinárias (e não Ações Preferenciais
Classe A), respeitada a mesma relação de conversão de cada Debêntures em Ações Preferenciais
Classe A.
Acordo de Acionistas Debêntures Conversíveis – Conversão das Debêntures
A Escritura foi aditada em 18 de maio de 2021, por meio do “Primeiro Aditamento ao Instrumento
Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única,
da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC Traders Club S.A.” e, em 5 de julho de 2021,
por meio do “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de
Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão
da TC Traders Club S.A.”.
Em 30 de junho de 2021, o FIP enviou à Companhia notificação de conversão, nos termos da
Cláusula 4.1.2 da Escritura para anuir (i) com a conversão das Debêntures em 12.140.769 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia.
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 5 de julho de 2021, foi aprovada
(i) a conversão das 728 Debêntures Conversíveis em 12.140.769 ações ordinárias de emissão da
Companhia, (ii) o aumento do capital social da Companhia em 12.140.769 ações ordinárias, pelo
preço de emissão de, aproximadamente, R$ 5,99632527 por ação, fixado de acordo com o inciso I
do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, totalizando R$72.800.000,00, as
quais foram totalmente integralizadas mediante a conversão das 728 Debêntures Conversíveis; e (iii)
a consignação, em razão da conversão das Debêntures Conversíveis, do cancelamento automático
da totalidade das Debêntures Conversíveis.
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'HVFUHYHUDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGDV SHODV UHJUDV FRQWiEHLV TXH WUDWDP GHVVH
DVVXQWR LQGLFDQGR TXDQGR KRXYHU XPD SROtWLFD IRUPDO DGRWDGD SHOR HPLVVRU R yUJmR
UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$ &RPSDQKLD WHP XPD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV ³3ROtWLFD´  TXH IRL
DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHFXMRREMHWLYR
pHVWDEHOHFHURVSULQFtSLRVDVGLUHWUL]HVHUHJUDVTXHFRQWULEXHPSDUDDVVHJXUDUTXHDV7UDQVDo}HV
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDVHMDPUHDOL]DGDVSDUDRVHXPHOKRULQWHUHVVH
$ 3ROtWLFD SRGH VHU HQFRQWUDGD QR VLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD
ZZZWFFRPEUUL H QR VLWH GD &90 KWWSVZZZJRYEUFYPSWEU QHVWH VLWH DFHVVDU ³&HQWUDLV GH
&RQWH~GR´DRODGRHVTXHUGRGDWHODFOLFDUHP³&HQWUDOGH6LVWHPDVGD&90´FOLFDUHP³,QIRUPDo}HV
VREUH&RPSDQKLDV´EXVFDU³7&7UDGHUV&OXE6$´QRFDPSRGLVSRQtYHOFOLFDUVREUHRQRPHGD
FRPSDQKLDHSRVWHULRUPHQWHVHOHFLRQDU³3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV´ 

$ 3ROtWLFD DGRWD DV SUiWLFDV UHFRPHQGDGDV QR &yGLJR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ±
&RPSDQKLDV $EHUWDV YLVDQGR D JDUDQWLU WUDQVSDUrQFLD DR SURFHVVR GH FRQWUDWDomR FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVSHUDQWHVHXVDFLRQLVWDVLQYHVWLGRUHVHRPHUFDGRHPJHUDO

3DUDWDQWRD3ROtWLFDGHILQHGHIRUPDREMHWLYDFRQFHLWRVVREUHSDUWHVUHODFLRQDGDVHWUDQVDo}HVFRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV HP OLQKD FRP R 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&  5  GR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDSURYDGRSHOD'HOLEHUDomR&90QGHGHRXWXEURGH

&DEHUiDR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDDYDOLDUSUHYLDPHQWHFDGDXPDGDVWUDQVDo}HVFRP
REMHWLYRGHLGHQWLILFDUHPFRQIRUPLGDGHFRPRVFULWpULRVGD3ROtWLFD

, ± $V WUDQVDo}HV FODVVLILFDGDV RX SRWHQFLDOPHQWH FODVVLILFDGDV FRPR 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV

,,±$DSOLFDELOLGDGHGRVSURFHGLPHQWRVHGDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQHVWD3ROtWLFDH

,,, ± $V 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HQYROYLGDV QD WUDQVDomR H D H[LVWrQFLD GH VLWXDo}HV GH FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHVHQWUHHVVDVSDUWHV

$DQiOLVHFRQGX]LGDSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUiSULYLOHJLDUDHVVrQFLDGRUHODFLRQDPHQWRHQWUH
D&RPSDQKLDHD3DUWH5HODFLRQDGDHPGHWULPHQWRGHDVSHFWRVPHUDPHQWHIRUPDLV

2&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUiSUHSDUDUHVXEPHWHUj'LUHWRULDHTXDQGRWUDWDUVHGHRSHUDomRVXMHLWD
j DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHODWyULR GH DQiOLVH H UHFRPHQGDomR TXDQWR j
7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDLQFOXLQGRFRQIRUPHDSOLFiYHODVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV

,±'HVFULomRGDWUDQVDomRLQFOXLQGRDVSDUWHVHVXDUHODomRFRPD&RPSDQKLDDVVLPFRPRRREMHWR
HRVSULQFLSDLVWHUPRVHFRQGLo}HV

,,±,QGLFDomRGDPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomRHIL[DomRGHHQFDUJRVTXDQGRIRURFDVR

,,,±-XVWLILFDWLYDSDUDDUHDOL]DomRGDWUDQVDomRHSDUDDVUD]}HVSHODVTXDLVR&RPLWrGH$XGLWRULD
FRQVLGHUDTXHDWUDQVDomRREVHUYDRVFULWpULRVSUHYLVWRVQRVLWHQV,D,,,GRSDUiJUDIRDQWHULRUH

,9±$QiOLVHVXFLQWDGRULVFRGHFUpGLWRGRWRPDGRUTXDQGRDWUDQVDomRHQYROYHUDFRQFHVVmRGH
HPSUpVWLPRSHOD&RPSDQKLD

1DV KLSyWHVHV HP TXH HQWHQGHU DGHTXDGR REVHUYDGRV RV OLPLWHV GH RUoDPHQWR SUHYLDPHQWH
DSURYDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R &RPLWr GH $XGLWRULD SRGHUi D ILP GH DX[LOLDU QR
HPEDVDPHQWR GH VXD DQiOLVH H UHFRPHQGDomR TXDQWR j 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV
GHWHUPLQDUDUHDOL]DomRGHDYDOLDo}HVHODXGRVLQGHSHQGHQWHVHODERUDGRVVHPDSDUWLFLSDomRGH
QHQKXPDSDUWHHQYROYLGDQDRSHUDomRHFRQVXOWDUDDYDOLDUDOWHUQDWLYDVGHPHUFDGRj7UDQVDomR
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDVTXDLVSRGHUmRVHUDMXVWDGDVSHORVIDWRUHVGHULVFRHQYROYLGRV
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
1mRVHVXMHLWDPjVUHJUDVHDRVSURFHGLPHQWRVGD3ROtWLFDDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHIHUHQWHVjUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD

$V WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHSHQGHP GH SUpYLD DSURYDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV HP TXH DV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVVHMDPUHDOL]DGDVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHFXMRYDORULQGLYLGXDO
VHMD LQIHULRU D 5  GHVFRQVLGHUDGDV RSHUDo}HV UHODFLRQDGDV H UHFRUUHQWHV HQYROYHQGR
XPDPHVPD3DUWH5HODFLRQDGDFDVRVHPTXHFDEHUij'LUHWRULDGHIRUPDFROHJLDGDDSURYDUWDLV
WUDQVDo}HV

1D DQiOLVH GDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV VXMHLWDV D VXD DSURYDomR R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiFRQVLGHUDUHYHULILFDURVVHJXLQWHVSRQWRV

L  VHKiPRWLYRVFODURVSDUDDUHDOL]DomRGDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGD

LL  VHRVWHUPRVGDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGDDWHQGHPDRVSULQFtSLRVHUHJUDVGD3ROtWLFD
GHYHQGRDUTXLYDUDGRFXPHQWDomRSHUWLQHQWHjFRPSURYDomRGDFRPXWDWLYLGDGHGDWUDQVDomR
FRP SDUWH UHODFLRQDGD LQFOXLQGR RV SURFHGLPHQWRV GH FRQFRUUrQFLD HRX WRPDGD GH SUHoR
DSOLFiYHLV

LLL  VHDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGDQmRVHHQTXDGUDFRPRXPDGDVKLSyWHVHVGHWUDQVDo}HV
YHGDGDVSUHYLVWDVQD3ROtWLFDH

LY  D DQiOLVH H UHFRPHQGDomR GR &RPLWr GH $XGLWRULD EHP FRPR RV UHVXOWDGRV GH DYDOLDo}HV
UHDOL]DGDV RX GH RSLQL}HV H ODXGRV HPLWLGRV SRU SURILVVLRQDO RX HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD H
LQGHSHQGHQWHVHKRXYHU

$ 3ROtWLFD SUHYr DLQGD UHJUDV SDUD D LGHQWLILFDomR H DGPLQLVWUDomR GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV
FRQVLGHUDQGRVH XPD VLWXDomR GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV DTXHOD HP TXH SHVVRD HQYROYLGD QR
SURFHVVRGHFLVyULRUHODWLYRDXPDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQmRpLQGHSHQGHQWHHPUHODomR
j WUDQVDomR HP GLVFXVVmR SRGHQGR LQIOXHQFLDU RX WRPDU GHFLV}HV PRWLYDGR SRU LQWHUHVVHV
SDUWLFXODUHVRXGLVWLQWRVGDTXHOHVGD&RPSDQKLD

1HVVHVHQWLGRFRPRLQWXLWRGHJDUDQWLUTXHDVGHFLV}HVVHMDPWRPDGDVFRPWRWDOOLVXUDHYLVDQGR
R PHOKRU LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD D 3ROtWLFD GHWHUPLQD TXH DV SHVVRDV HQYROYLGDV QR SURFHVVR
GHFLVyULR UHODWLYR j DSURYDomR GH WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH VH HQFRQWUDUHP HP
VLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHGHYHUmR

L  GHFODUDUVXDFRQGLomRDRyUJmRUHVSRQViYHOSHODGHOLEHUDomRUHODWLYDjWUDQVDomRHPTXHVWmR

LL  TXDQGR DSOLFiYHO DEVWHUVH GH YRWDU QDV GHOLEHUDo}HV UHODWLYDV j 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVH

LLL  DEVWHUVHGHSDUWLFLSDUGDVGLVFXVV}HVSDUDGHFLVmRDUHVSHLWRGDDSURYDomRSHOD&RPSDQKLD
GDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHPTXHVWmRGHYHQGRLQFOXVLYHTXDQGRIRURFDVRUHWLUDU
VHGDUHXQLmRHQTXDQWRDGLVFXVVmRHVWHMDRFRUUHQGR

&DVRDOJXPDSHVVRDHQYROYLGDQRSURFHVVRGHFLVyULRUHODWLYRjDSURYDomRGHWUDQVDomRFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVVHHQFRQWUDUHPVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHQmRPDQLIHVWDUWDOIDWRTXDOTXHU
RXWUR PHPEUR GR yUJmR DR TXDO SHUWHQFH H TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GD VLWXDomR GHYHUi UHSRUWDU
HVVDTXHVWmRjPHVDGRFRQFODYH

6HSRVWHULRUPHQWHFRQILJXUDGDDVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVRH[HUFtFLRGHYRWRGDSHVVRD
FRQIOLWDGD SRGHUi VHU FRQVLGHUDGD YLRODomR j 3ROtWLFD VXMHLWDQGRD GHQWUH RXWUDV PHGLGDV j
DSOLFDomRGDVVDQo}HVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
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Aporte de caixa para o início de atividades.
N/A
Contrato quitado.
Contrato de mútuo com sociedade controlada.
Credor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Devedor

Posição contratual do emissor

05/03/2021
Acionista

Adiantamento de distribuição de lucros.
N/A
N/A

Pedro Geraldo de Albuquerque

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Especificar
N/A

Adiantamento de distribuição de lucros no contexto da sua relação como sócio da Companhia.

Natureza e razão para a operação

42.666,67

N/A

Rescisão ou extinção

42.666,67

N/A

Garantia e seguros

42.666,67

Adiantamento de distribuição de lucros.

Objeto contrato

N/A

Acionista

67.424,67

Relação com o emissor

67.424,67

01/12/2021

Duração

05/03/2021

67.424,67

170.529,02

Montante (Reais)

Javier Alejandro Ramacciotti

Especificar

Controlada Direta

0,00

Relação com o emissor

170.529,02

23/04/2021

Saldo existente

TC Matrix Ltda.

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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NÃO

NÃO

SIM
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0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Devedor

Posição contratual do emissor

Adiantamento de distribuição de lucros no contexto da sua relação como sócio da Companhia.
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

05/03/2021
Acionista

Pedro Medeiros Machado

Relação com o emissor

N/A

N/A

Rescisão ou extinção

35.357,00

N/A

Garantia e seguros

35.357,00

Adiantamento de distribuição de lucros.

Objeto contrato

35.357,00

Acionista

Relação com o emissor

Especificar

05/03/2021

STARTUPS BR HOLDING LTDA EPP

Especificar
N/A

Adiantamento de distribuição de lucros no contexto da sua relação como sócio da Companhia.

Natureza e razão para a operação

40.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

40.000,00

N/A

Garantia e seguros

40.000,00

Adiantamento de distribuição de lucros.

N/A

Objeto contrato

50.066,00

Acionista

50.066,00

Relação com o emissor

50.066,00

05/03/2021

Israel Calebe Massa

Especificar

Devedor

Duração

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Adiantamento de distribuição de lucros no contexto da sua relação como sócio da Companhia.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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NÃO

NÃO

NÃO

PÁGINA: 277 de 313

0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

N/A
Adiantamento de distribuição de lucros no contexto da sua relação como sócio da Companhia.
Devedor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Distribuição de dividendos.
N/A
Transação quitada em 07/05/2021
Distribuição de dividendos devida pela CALC Sistemas de Gestão Ltda. EPP aos seus antigos sócios, atuais acionistas da Companhia.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Especificar

0,000000

0,000000

PÁGINA: 278 de 313

Acionista

Relação com o emissor

NÃO

NÃO

31/03/2021

Posição contratual do emissor

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

William Strapazzon

Especificar
756.000,00

N/A

Garantia e seguros

0,00

Adiantamento de distribuição de lucros.

Objeto contrato

756.000,00

Acionista

Relação com o emissor

N/A

05/03/2021

Guilhermo Andres Parra Bernal

71.332,67

Devedor

Posição contratual do emissor

71.332,67

Adiantamento de distribuição de lucros no contexto da sua relação como sócio da Companhia.

Natureza e razão para a operação

71.332,67

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Duração

Garantia e seguros

Montante (Reais)

Adiantamento de distribuição de lucros.

Saldo existente

Objeto contrato

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Distribuição de dividendos devida pela CALC Sistemas de Gestão Ltda. EPP aos seus antigos sócios, atuais acionistas da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Transação quitada em 07/05/2021
Distribuição de dividendos devida pela CALC Sistemas de Gestão Ltda. EPP aos seus antigos sócios, atuais acionistas da Companhia.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Especificar

Posição contratual do emissor

0,000000

0,000000

PÁGINA: 279 de 313

N/A

Garantia e seguros

NÃO

Distribuição de dividendos

07/05/2021

Objeto contrato

567.000,00

Acionista

0,00

Relação com o emissor

567.000,00

31/03/2021

Gabriel Rech

Especificar

Posição contratual do emissor

Transação quitada em 07/05/2021

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

07/05/2021

Garantia e seguros

567.000,00

Distribuição de dividendos

0,00

Objeto contrato

567.000,00

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Acionista

Duração

Relação com o emissor

Montante (Reais)

31/03/2021

Saldo existente

Diego Arthur de Carvalho

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

(PUHODomRDFDGDXPDGDVWUDQVDo}HVRXFRQMXQWRGHWUDQVDo}HVPHQFLRQDGRVQRLWHP
DFLPDRFRUULGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
D LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$&RPSDQKLDDGRWRXSDUDDWUDQVDomRLGHQWLILFDGDQRLWHPDVPHGLGDVSUHYLVWDVQD/HLQ
FRQIRUPHDOWHUDGD ³/HLGDV6$´ SDUDLGHQWLILFDUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVQmRKDYHQGR
QDpSRFDGDUHDOL]DomRGDRSHUDomRUHJUDHVSHFtILFDIRUPDOL]DGDGD&RPSDQKLDSDUDWDOILPWHQGR
HP YLVWD TXH D HODERUDomR H DSURYDomR GD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV p
SRVWHULRU1RPDLVQmRKRXYHQHFHVVLGDGHGHHVWDEHOHFHUQHQKXPPHFDQLVPRIRUPDODGLFLRQDOSDUD
HYHQWXDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVUHODFLRQDGDVjRSHUDomRLGHQWLILFDGDQR
E GHPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
$WUDQVDomRFRPDVRFLHGDGHFRQWURODGDGD&RPSDQKLDPHQFLRQDGDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDIRLFHOHEUDGDHPFRQGLo}HVHTXLWDWLYDVDRPHQRVLJXDOPHQWHIDYRUiYHLVj&RPSDQKLD
GRTXHFRQGLo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDWUDQVDomR
IRLUHDOL]DGDQRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há informações relevantes a serem fornecidas para este item.
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19/05/2021

Tipo de capital

05/07/2021

Tipo de capital

05/07/2021

Tipo de capital

05/07/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

78.509.607,60

Capital Autorizado
0,00

78.509.607,60

Capital Integralizado

78.509.607,60

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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N/A

N/A

N/A

N/A

Prazo de integralização

600.000.000

224.286.049

224.286.049

224.286.049

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 282 de 313

600.000.000

224.286.049

224.286.049

224.286.049

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

8.333.320

4,08000000

0,06

0,06

R$ por Unidade

R$ por Unidade

05/07/2021
12.140.769

0

12.140.769

12,75043840

5,99

R$ por Unidade

PÁGINA: 283 de 313

Mediante a conversão de debêntures, nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira
Emissão da Companhia celebrado em 30 de abril de 2021.

Subscrição
particular

Forma de integralização

72.800.000,00

O preço de emissão foi fixado com base no artigo 170, §1°, I da Lei das Sociedades por Ações.

05/07/2021

Critério para determinação do
preço de emissão

AGE

Mediante a versão ao patrimônio da Companhia de 9.554 quotas de emissão da CALC Sistemas de Gestão Ltda. EPP, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.989.739/0001-91, com
sede na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Capitão Araújo, sala 1011, Centro, CEP 99010-200.

0

1,91000000

Fator cotação

Forma de integralização

8.333.320

3.811.960

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

O preço de emissão foi fixado com base no artigo 170, §1°, II da Lei das Sociedades por Ações.

Subscrição
particular

0

Preferênciais
(Unidades)

Versão : 1

Critério para determinação do
preço de emissão

467.929,34

01/04/2021

AGE

01/04/2021

3.811.960

Subscrição
particular

Moeda corrente nacional.

241.678,26

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

31/03/2021

Valor total emissão
(Reais)

O preço de emissão foi fixado com base no artigo 170, §1°, II da Lei das Sociedades por Ações.

AGE

31/03/2021

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

761

31/03/2021

Desdobramento

Data
aprovação

5.000.000

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
5.000.000

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

200.000.000

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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200.000.000

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista não ter havido reduções de capital nos últimos três exercícios sociais, nem no exercício
social corrente.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Não aplicável. A Companhia entende que todas as informações relevantes foram divulgadas nos
demais itens desta Seção 17.

764
PÁGINA: 286 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

As ações ordinárias conferem ao seu titular direito a participar do lucro distribuído a título de
dividendo e/ou juros sobre capital próprio, observado que, nos termos do Estatuto Social, os
acionistas terão o direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo de 5% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Nas hipóteses em que a legislação conferir direito de retirada a acionista dissidente de deliberação
da Assembleia Geral, o valor do reembolso devido ao acionista será determinado pela divisão do
valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras individuais
aprovadas em Assembleia Geral, pelo número total de ações de emissão da Companhia.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Deliberação da Assembleia Geral da Companhia que deverá determinar a fórmula de cálculo do
valor de resgate.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleias gerais podem privar os acionistas dos direitos previstos
no item 18.12 deste Formulário de Referência.

Outras características
relevantes

Todas as características relevantes foram indicadas nos itens acima.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRSULPHLURGR(VWDWXWR6RFLDOD&RPSDQKLDQmRGHYHUHJLVWUDU
FRQVHQWLURXUDWLILFDUTXDOTXHUYRWRRXDSURYDomRGRVDFLRQLVWDVTXHYLROHRXVHMDLQFRPSDWtYHOFRP
DVGLVSRVLo}HVGRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVHPVXDVHGHRXTXHGHTXDOTXHUIRUPDSRVVD
SUHMXGLFDURVGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVVREWDLVDFRUGRV
$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDDDOLHQDomRGLUHWDRX
LQGLUHWD GR FRQWUROH GD &RPSDQKLD WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH
RSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRVXVSHQVLYDRXUHVROXWLYDGHTXHR
DGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDHIHWLYDURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVWHQGRSRUREMHWR
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDREVHUYDQGR
DVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR5HJXODPHQWR
GR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
3RUILPQRVWHUPRVGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDTXDOTXHUQRYRDFLRQLVWDUHOHYDQWH
TXHDGTXLUDRXVHWRUQHWLWXODUGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRXGHRXWURVGLUHLWRVLQFOXLQGR
XVXIUXWRRXILGHLFRPLVVRVREUHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD
GRVHXFDSLWDOVRFLDOGHYHUiHIHWLYDURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVSDUDDTXLVLomRGD
WRWDOLGDGH GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD REVHUYDQGRVH R GLVSRVWR QD UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOGD&90RVUHJXODPHQWRVGD%

766
PÁGINA: 288 de 313

Formulário de Referência - 2021 - TC TRADERS CLUB S.A.

Versão : 1

18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto:
Não aplicável, tendo em vista que o Estatuto Social da Companhia não estabelece exceções ou
cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos, exceto no caso de determinação
pela Assembleia Geral nas hipóteses previstas na legislação aplicável.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado
de balcão organizado até a data deste Formulário de Referência. O registro da oferta pública inicial de ações de emissão
da Companhia e a admissão das ações de emissão da Companhia à listagem no segmento Novo Mercado da B3 estão
sendo requeridos junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures conversíveis em ações da 1ª emissão.

Data de emissão

30/04/2021

Data de vencimento

30/04/2024

Quantidade
(Unidades)

728

Valor total
(Reais)

72.800.000,00

Saldo Devedor em Aberto

72.800.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures não serão registradas para negociação no mercado secundário e não
poderão ser, por qualquer razão, transferidas sem o cumprimento dos procedimentos
previstos na escritura de emissão.

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e As Debêntures serão conversíveis em ações preferenciais classe A, na razão de uma
efeitos sobre o capital-social
debênture para 16.667,67 ações preferenciais classe A, totalizando 12.133.333 ações
preferenciais classe A. Para mais informações sobre a condição de conversibilidade, ver
item 18.12 deste Formulário de Referência.
Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

(i) Agente Fiduciário: a emissão não terá intervenção de agente fiduciário.
(ii) Amortização: considerando que as debêntures serão automaticamente convertidas
na data de vencimento, as debêntures não serão amortizadas.
(iii) Remuneração: nos termos do artigo 56 da Lei das Sociedades por Ações, as
debêntures não estão sujeitas a juros, fixo ou variável, atualização monetária,
participação no lucro da Companhia e/ou qualquer forma de remuneração.
(iv) Garantias: as debêntures não contarão com garantias.
(v) Debenturista: TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Enquanto o Debenturista (TC Private Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia) for o único titular das debêntures, as alterações à escritura de emissão
das debêntures deverão ser implementadas por meio de instrumento por escrito,
assinado por todas as partes, independentemente da realização de assembleia geral de
debenturistas.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Outras características
relevantes

A Escritura de Emissão contém determinados eventos de inadimplemento cuja
ocorrência poderá gerar ao debenturista o direito, mas não a obrigação, de realizar a
conversão da totalidade das debêntures, a seu exclusivo critério, observado que a
participação societária do debenturista corresponderá à soma de 5,72% do capital social
total na data de assinatura da escritura, acrescido de 10% desse percentual (ou seja, de
6,29% do capital social total na data de assinatura da escritura), a título de multa
compensatória.
Observado o prazo de 15 dias úteis para sanar descumprimento de obrigação informado
mediante notificação antes que configure evento de inadimplemento, tais eventos já
materializados previstos na escritura incluem: descumprimento de obrigações relativas
às debêntures, fusão, cisão, incorporação, liquidação, dissolução, extinção, falência que
não tenha seu pedido indeferido ou arquivado em até 45 dias da data de seu
ajuizamento, recuperação judicial ou extrajudicial envolvendo a Companhia,
refinanciamento de qualquer endividamento financeiro cujo valor, considerada uma
operação individual ou uma série de operações de mesma natureza, dentro de um
período de 12 meses, supere o valor de R$ 10.000.000,00, transformação do tipo
societário da Companhia, redução de capital, alteração do objeto social,
descumprimento ou vencimento antecipado de outros contratos financeiros da
Companhia, alienação ou oneração de ativos, pagamento de dividendos em caso de
descumprimento de obrigações pecuniárias relativas às debêntures, descumprimento de
decisões, protesto de títulos, prestação de garantias e situações em que a Companhia
passe a ter controle acionário ou deixe de ser companhia aberta.
As ações preferenciais classe A irão possuir as seguintes características:
(i) Voto: as ações preferenciais classe A terão direito a voto.
(ii) Prioridade no Reembolso do Capital: na hipótese de qualquer evento que implique
reembolso do capital, o detentor de ações preferenciais classe A terá o direito de
receber prioritariamente um montante equivalente ao valor investido (seja ele pago em
moeda corrente nacional, internacional, ou qualquer outro ativo), corrigido pelo CDI
desde a data de emissão até a data do efetivo reembolso do capital, deduzidos
eventuais dividendos declarados e pagos e/ou eventuais outros montantes decorrentes
das ações (por exemplo, reduções de capital social).
(iii) Resgate: as ações preferenciais classe A não poderão ser resgatadas.
(iv) Conversibilidade: as ações preferenciais classe A poderão ser convertidas em ações
ordinárias, nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas, ou a qualquer tempo, a
pedido de pelo menos 50% de seus detentores, à razão de conversão de 1:1 (ou seja,
cada 1 ação preferencial classe A será equivalente a 1 ação ordinária), sujeita a
eventuais ajustes proporcionais no caso de desdobramento ou grupamento de ações.
As ações preferenciais classe A que forem convertidas em ações ordinárias perderão a
prioridade de reembolso, conforme previsto na escritura de emissão.
Para mais informações sobre as Debêntures Conversíveis, ver item 18.12 deste
Formulário de Referência.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, considerando que, até o final do exercício anterior, a Companhia não possuía outros valores mobiliários
emitidos. A primeira emissão de debêntures da Companhia descrita no item 18.5 acima foi realizada em 30 de abril de 2021
e, dessa forma, não foram apurados os números de titulares de valores mobiliários ao final do último exercício social.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 - Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários da Companhia são
admitidos à negociação:
O registro da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e a admissão das ações de
emissão da Companhia à listagem no segmento Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) estão sendo requeridos junto à Comissão de Valores Mobiliários e à B3. Uma vez concedidos
os registros, as ações ordinárias de emissão da Companhia serão admitidas à negociação no
segmento Novo Mercado da B3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores
mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários negociados em mercados
estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

  'HVFUHYHU DV RIHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOD &RPSDQKLD RX SRU
WHUFHLURVLQFOXLQGRFRQWURODGRUHVHVRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVUHODWLYDVDYDORUHV
PRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOKDMDYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHYDORUHVPRELOLiULRVGH
VXDHPLVVmRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

&DVRRHPLVVRUWHQKDIHLWRRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVLQGLFDU
1mRDSOLFiYHOKDMDYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHYDORUHVPRELOLiULRVGH
VXDHPLVVmRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFUHYHUDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLUR
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HV
GHHPLVVmRGHWHUFHLURVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Complemento ao item 18.1:
Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários:
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleias gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos:
(i) participar da distribuição dos lucros; (ii) participar, na proporção da sua participação no capital
social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia;
(iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações;
(iv) fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais;
(v) votar nas assembleias gerais; e
(vi) retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
De acordo com o artigo 7º do Estatuto Social, a emissão de ações, de debêntures conversíveis em
ações, ou de bônus de subscrição, pode ser realizada com exclusão do direito de preferência ou com
redução do prazo para seu exercício.
Debêntures Conversíveis
Em 30 de abril de 2021, a Companhia, o TC Private Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia e Israel Calebe Massa, Omar Ajame Zanatto Miranda, Pedro Geraldo Bernardo de
Albuquerque Filho, StartUps BR Holding Ltda., Rafael Ferri, Guillermo Andres Parra Bernal, Pedro
Medeiros Machado, Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, Pedro Mariano da Rocha Santos e Javier
Alejandro Ramacciotti celebraram o “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de
Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão
da TC Traders Club S.A.” (“Escritura”), por meio do qual a Companhia emitiu 728 debêntures
conversíveis em ações (“Debêntures Conversíveis”), no valor total de R$ 72.800.000,00.
Informações adicionais sobre as Debêntures Conversíveis:
Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários:
Enquanto o Debenturista (TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia) for o
único titular das debêntures, as alterações à escritura de emissão das debêntures deverão ser
implementadas por meio de instrumento por escrito, assinado por todas as partes,
independentemente da realização de assembleia geral de debenturistas. Na hipótese de haver
debenturistas, em caso de eventual transferência de titularidade das debêntures, nos termos da
escritura de emissão, tais Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral
de debenturistas, convocada de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por
Ações, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das debêntures. A
assembleia geral de debenturistas poderá ser convocada pela Companhia ou pelos debenturistas
representantes de, no mínimo, 15% das debêntures em circulação. Nos termos do artigo 71,
parágrafo 3°, da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral de debenturistas será instalada
em primeira convocação, com a presença de debenturistas representando, no mínimo, 50% das
debêntures em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de Debenturistas Cada
debênture confere ao seu detentor o direito a um voto nas assembleias gerais de debenturistas, cujas
resoluções, exceto se estabelecido de outra forma na escritura, serão tomadas pelos detentores de
debêntures representativas da maioria das debêntures em circulação. Sujeito às disposições da
escritura, toda e qualquer alteração aos termos e condições da escritura estará sujeita à aprovação
dos debenturistas representando, no mínimo, 75% das debêntures em circulação.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Acordo de Acionistas Debêntures Conversíveis – Aprovação da Realização de Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)
Em 19 de maio de 2021, o TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
comunicou aos Acionistas e demais Partes do Acordo de Acionistas Debêntures Conversíveis a sua
autorização com relação (i) ao pedido de registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários, categoria “A”, perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro
de 2009, conforme alterada; (ii) a submissão, perante a B3, dos pedidos de listagem da Companhia
na B3 e de admissão à negociação das ações de sua emissão no segmento do Novo Mercado da
B3; e (iii) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, em conformidade
com os procedimentos estabelecidos pela Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada, com esforços de colocação no exterior (“Oferta”), a ser realizada com a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia para a subscrição das novas ações,
em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A.; bem como a autorização ao
Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre todos os demais termos e condições
da Oferta , incluindo: (iii.1) o aumento de capital social da Companhia, dentro do capital autorizado
da Companhia, a ser realizado no contexto da Oferta; (iii.2) a fixação do preço de emissão das Ações;
e (iii.3) a contratação de quaisquer terceiros prestadores de serviços (inclusive assessores
financeiros, assessores legais e auditores independentes) para prestar serviços no âmbito da Oferta.
A autorização concedida pelo FIP (i) será válida caso a Oferta ocorra antes de 31 de dezembro de
2021 e (ii) está condicionada à avaliação do valor de firma econômico (entreprise value) da
Companhia, em conjunto com as subsidiárias, no âmbito da Oferta ser superior ao Valuation, nos
termos da Cláusula 7.1.4 do Acordo de Acionistas.
Ademais, o FIP anuiu expressamente com a realização da Oferta e a celebração de quaisquer
instrumentos ou a prática de quaisquer atos necessários pela administração da Companhia para
esse fim, renunciando à necessidade de observância do procedimento de envio prévio da Notificação
de Aprovação do FIP, nos termos previstos nas Cláusulas 5.1 e 5.1.1 do Acordo de Acionistas.
Por fim, o FIP obrigou-se a aprovar, dentro de até 20 (vinte) dias contados da referida notificação, o
aditamento da Escritura de Debêntures, de modo a prever, dentre outras matérias que serão acordadas
entre Debenturista e Companhia, que, em se materializando uma Oferta, as Debêntures serão
diretamente conversíveis, sem a necessidade de uma aprovação de Conversão IPO nos termos da
Cláusula 7.2. do Acordo de Acionistas, em Ações Ordinárias (e não Ações Preferenciais Classe A),
respeitada a mesma relação de conversão de cada Debêntures em Ações Preferenciais Classe A.
Aditamentos à Escritura e Converão das Debêntures Conversíveis
A Escritura foi aditada em 18 de maio de 2021, por meio do “Primeiro Aditamento ao Instrumento
Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única,
da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC Traders Club S.A.” e, em 5 de julho de 2021,
por meio do “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de
Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão
da TC Traders Club S.A.”.
Em 30 de junho de 2021, o FIP enviou à Companhia notificação de conversão, nos termos da
Cláusula 4.1.2 da Escritura para anuir (i) com a conversão das Debêntures em 12.140.769 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia.
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 05 de julho de 2021, foi aprovada
(i) a conversão das 728 Debêntures Conversíveis em 12.140.769 ações ordinárias de emissão da
Companhia, (ii) o aumento do capital social da Companhia em 12.140.769 ações ordinárias, pelo
preço de emissão de, aproximadamente, R$ 5,99632527 por ação, fixado de acordo com o inciso I
do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, totalizando R$72.800.000,00, as
quais foram totalmente integralizadas mediante a conversão das 728 Debêntures Conversíveis; e (iii)
a consignação, em razão da conversão das Debêntures Conversíveis, do cancelamento automático
da totalidade das Debêntures Conversíveis.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, visto que até a data deste Formulário de Referência não foi aprovado plano de recompra de ações da
Companhia.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras Informações Relevantes – Recompra/tesouraria
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação à Seção 19 deste
Formulário de Referência.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

06/07/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Significa (i) a Companhia; (ii) os Acionistas Controladores diretos e indiretos da Companhia; (iii)
os Administradores; (iv) os Conselheiros Fiscais; (v) os membros de Órgãos com Funções
Técnicas ou Consultivas; e (iv) quem quer que, em virtude de seu cargo, função, ou posição na
Companhia, sua controladora, suas Controladas ou Coligadas, tenha conhecimento de
Informação Privilegiada (conforme definido no item 20.2 abaixo); (vii) quaisquer empregados e
terceiros contratados pela Companhia que tenham acesso permanente ou eventual a Informações
Relevantes (conforme definido na Política) (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Negociação”) visa estabelecer os princípios e as diretrizes para coibir o uso
indevido de Informação Privilegiada, estabelecer e esclarecer as regras a serem observadas pelas Pessoas Vinculadas no que tange à
negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia.
Além das negociações por parte das Pessoas Vinculadas, as normas da Política de Negociação aplicam-se também aos casos em que
as negociações se deem para o benefício próprio delas, direta e/ou indiretamente, mediante a utilização, por exemplo, de: (a) sociedade
por elas controlada, direta ou indiretamente; (b) terceiros com que for mantido contrato de gestão, fidúcia, administração de carteira de
investimentos em ativos financeiros; (c) procuradores ou agentes; e/ou (d) com relação às Pessoas Vinculadas, conforme aplicável,
cônjuge do qual não estejam separados judicial ou extrajudicialmente, companheiro(a), qualquer dependente incluído em sua declaração
de ajuste anual de imposto sobre a renda e sociedades controladas direta ou indiretamente pelas Pessoas Vinculadas.
Mesmo nos períodos de vedação à negociação, as restrições contidas na Política de Negociação não se aplicam às negociações
realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as Pessoas Vinculadas desde que: (a) os fundos de investimento não sejam
exclusivos; e (b) as decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser influenciadas pelos cotistas.
A Política de Negociação pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da Companhia: www.tc.com.br/ri e no site da CVM:
https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste site acessar “Centrais de Conteúdo” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Central de Sistemas da
CVM”, clicar em “Informações sobre Companhias”, buscar “TC Traders Club S.A.” no campo disponível, clicar sobre o nome da
companhia, e posteriormente selecionar “Política de Negociação de Valores Mobiliários”).
Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com valores
dos procedimentos de fiscalização mobiliários nos seguintes casos (“Períodos de Vedação”): (a) antes da divulgação ao mercado de
fato relevante de que tenham conhecimento, ocorrido nos negócios da Companhia, (b) tratandose dos diretores e membros do conselho de administração da Companhia, quando se afastarem
de cargos na administração da Companhia, anteriormente à divulgação de fatos relevantes
originados durante seu período de gestão, e até: (i) o encerramento do prazo de 6 meses contado
da data de seu afastamento; ou (ii) a divulgação ao público do fato relevante, sendo que entre as
alternativas “(i)” e “(ii)” acima deve prevalecer o evento que ocorrer primeiro; (c) quando tomarem
conhecimento de intenção da Companhia de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária; (d) em relação aos acionistas controladores e
membros do conselho de administração e diretores, sempre que estiver em curso a aquisição ou
a alienação de valores mobiliários pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra
sociedade sob controle comum, ou se tiver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim;
(e) no período de 15 dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais
(por exemplo, DFP) exigidas pela CVM.
As vedações para negociação com valores mobiliários nos Períodos de Vedação previstos nas
alíneas (a), (b) e (c) acima, deixarão de vigorar tão logo a Companhia divulgue o fato relevante ao
mercado, salvo se a negociação puder interferir nas condições dos referidos negócios, em
prejuízo da Companhia ou dos acionistas
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20.2 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Sem prejuízo das informações divulgadas no item 20.1 deste Formulário de Referência, seguem
abaixo informações complementares sobre a Política de Negociação:
Determinação dos Períodos de Bloqueio (Blackout Period)
O Diretor de Relação com Investidores poderá, na pendência de fato relevante não divulgado e no
período de 15 dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (por
exemplo, DFP) exigidas pela CVM, segundo seu juízo discricionário, enviar comunicação informando
a proibição de negociação dos valores mobiliários, fixando Períodos de Bloqueio para todas ou
determinadas Pessoas Vinculadas, conforme o caso. A comunicação não necessariamente
informará os fatos que deram origem ao bloqueio.
Os destinatários das determinações de proibição de negociação emitidas pelo Diretor de Relação
com Investidores, deverão abster-se de negociar os valores mobiliários, durante todo o período
fixado, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais determinações e avisos.
Exceções às Restrições à Negociação
A vedação às Pessoas Vinculadas de negociarem valores mobiliários antes da divulgação ao
mercado de fato relevante de que tenham conhecimento, ocorrido nos negócios da Companhia,
conforme descrita no item “Vedações à Negociação” acima, não se aplica à Companhia e às Pessoas
Vinculadas quanto à aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, através de negociação
privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de
compra de ações aprovado em assembleia geral da Companhia.
Será permitida a aquisição de ações de emissão da Companhia, no período de 15 dias que anteceder
a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) exigidas pela CVM, realizada em
conformidade com Plano Individual de Investimento de que trata o item “Plano Individual de
Investimento” abaixo, desde que: (a) sejam formalizados por escrito perante o Diretor de Relações
com Investidores antes da realização de quaisquer negociações; (b) estabeleçam, em caráter
irrevogável e irretratável, as datas e os valores ou quantidades dos negócios a serem realizados
pelos participantes; (c) prevejam prazo mínimo de 6 meses para que o próprio plano, suas eventuais
modificações e cancelamento produzam efeitos; (d) a Companhia tenha aprovado cronograma
definindo com datas específicas para divulgação dos formulários ITR e DFP; e (e) obriguem seus
participantes a reverter à Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociação
de valores mobiliários decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários
ITR e DFP, apurados por meio de critérios razoáveis definidos no próprio plano.
As vedações à negociação mencionadas nas alíneas (a) a (d) do item “Períodos de vedação e
descrição dos procedimentos de fiscalização” do item 20.1 deste Formulário de Referência não se
aplicam às negociações realizadas em conformidade com Plano Individual de Investimentos
(conforme abaixo definido), desde que observados os requisitos previstos nos itens (a) a (c) acima.
Planos Individuais de Investimento
As Pessoas Vinculadas poderão ter planos individuais de investimento regulando suas negociações
com valores mobiliários de emissão da Companhia nos períodos de vedação (“Planos Individuais de
Investimento”), sendo vedados aos participantes: (i) manter simultaneamente em vigor mais de um
Plano Individual de Investimento; e (ii) realizar quaisquer operações que anulem ou mitiguem os
efeitos econômicos das operações a serem determinadas pelo Plano Individual de Investimento.
Os Planos Individuais de Investimento deverão ser submetidos ao Diretor de Relações com
Investidores para exame de sua compatibilidade à Política de Negociação antes da realização de
quaisquer negociações, bem como estabelecer as datas e os valores ou quantidades dos negócios
a serem realizados pelos participantes e prever prazo mínimo de 6 meses para que o próprio Plano
Individual de Investimento, suas eventuais modificações e cancelamento produzam efeitos.
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Obrigação de Indenizar
As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante da
Política de Negociação e da legislação da específica deverão ressarcir a Companhia e/ou outras
Pessoas Vinculadas, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a Companhia e/ou
outras Pessoas Vinculadas venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de
tal descumprimento, sem prejuízo de sujeição às medidas e penalidades previstas em contratos ou
acordos específicos, bem como na legislação e regulamentação aplicáveis.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
'HVFUHYHUQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVDGRWDGRVSHORHPLVVRUSDUD
DVVHJXUDU TXH DV LQIRUPDo}HV D VHUHP GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH VHMDP UHFROKLGDV
SURFHVVDGDVHUHODWDGDVGHPDQHLUDSUHFLVDHWHPSHVWLYD

([FHWR SHOD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV ³3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR´ 
GHYLGDPHQWH DSURYDGD HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD UHDOL]DGD HP
GH PDLR GH  D &RPSDQKLD QmR DGRWD TXDOTXHU RXWUD QRUPD UHJLPHQWR RX SURFHGLPHQWR
LQWHUQRUHODWLYRjGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

0DLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH D 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GD &RPSDQKLD SRGHP VHU HQFRQWUDGDV QR
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$&RPSDQKLDGHVWDFDDLQGDTXHDOpPGDVXD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRWDPEpPREVHUYDRVUHTXLVLWRV
SURFHGLPHQWRV H GLUHWUL]HV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV j GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV SHODV
FRPSDQKLDV DEHUWDV HP HVSHFLDO DTXHODV SUHYLVWDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV D H QD
,QVWUXomR&90QGHGHMDQHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGDHQD,QVWUXomR&90QGH
GHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor,
indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar informações sobre
atos e fatos relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada.
Conforme Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358”), a Política de Divulgação da Companhia tem por objetivo estabelecer e esclarecer as regras e
diretrizes a serem observadas pelo Diretor de Relações com Investidores e demais Pessoas
Vinculadas (conforme termo definido no item 20.1 deste Formulário de Referência) no que tange ao
uso e divulgação de Informações Relevantes (conforme abaixo definido) e à manutenção do sigilo
de Informações Privilegiadas (conforme abaixo definido).
Considera-se “Informação Relevante”, nos termos da Instrução CVM 358, toda e qualquer decisão
de Acionista Controlador, deliberação de assembleia geral ou órgãos de administração da
Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa influir de
modo ponderável: (i) na cotação dos valores mobiliários; (ii) na decisão dos investidores de comprar,
vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer
direitos inerentes à condição de titular de Valores Mobiliários.
Considera-se “Informação Privilegiada” toda Informação Relevante ainda não divulgada ao mercado
e ao público investidor.
A divulgação de Informações Relevantes ocorrerá por meio de: (i) portal de notícias do TradersClub
(TC Mover): https://tc.com.br/notícias; (ii) sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores; e (iii) site de Relações com Investidores da Companhia: www.tc.com.br/ri.
Caberá ao Diretor de Relação com Investidores zelar para que qualquer Informação Relevante
relacionada aos negócios da Companhia sejam divulgadas à CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(em conjunto com quaisquer outras bolsas de valores ou mercados de balcão organizado em que a
Companhia tenha valores mobiliários admitidos à negociação, no Brasil ou no exterior, “Bolsas de
Valores”) de forma clara e precisa, em linguagem acessível ao público investidor, indicando, sempre
que possível, os valores envolvidos, prazos previstos e quaisquer outros esclarecimentos que a
Companhia entender relevantes para o mercado.
A Informação Relevante poderá deixar de ser divulgada em casos excepcionais, após análise e
decisão do Diretor de Relação com Investidores, dos Acionistas Controladores ou dos
Administradores, conforme o caso, de que sua divulgação pode colocar em risco interesse legítimo
da Companhia. Da mesma maneira, a divulgação de Informação Relevante poderá ser feita com a
omissão, dentre outras informações, do nome da contraparte e da localização do ativo, desde que
tal omissão não comprometa a inteligibilidade e a clareza da informação.
Sempre que possível, a divulgação de Informação Relevante deverá ocorrer após o encerramento
dos negócios nas Bolsas de Valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os
Valores Mobiliários sejam admitidos a negociação, observado que, caso seja necessária a
divulgação antes da abertura da sessão de negociação, tal divulgação deverá ser preferencialmente
realizada com pelo menos uma hora de antecedência do horário de abertura, bem como que, caso
haja negociação simultânea em mais de uma Bolsa de Valores em diferentes países, deverá
prevalecer o horário de funcionamento das Bolsas de Valores localizadas no território brasileiro.
Caso seja imperativo que a divulgação de Informação Relevante ocorra durante o horário de
negociação, o Diretor de Relação com Investidores deverá solicitar, sempre simultaneamente às
Bolsas de Valores em que os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação, a
suspensão da negociação dos valores mobiliários da Companhia pelo tempo necessário à adequada
disseminação da Informação Relevante, observados os procedimentos previstos nos regulamentos
editados pelas Bolsas de Valores.
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As Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de qualquer Informação Relevante deverão
comunicar ao Diretor de Relação com Investidores para que este, por sua vez, tome as medidas
necessárias para divulgação da informação, nos termos da lei e da Política de Divulgação, sem
prejuízo de medidas adicionais que sejam exigidas pela regulamentação. Caso as Pessoas
Vinculadas tenham conhecimento pessoal de Informação Relevante, sempre que constatarem a
omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de divulgar a
respectiva Informação Relevante, deverão comunicar imediatamente tal Informação Relevante à
CVM.
São responsabilidades do Diretor de Relação com Investidores:
(i)

Divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores, imediatamente após a ciência e análise,
qualquer Informação Relevante relacionada aos negócios da Companhia;

(ii) Enviar à CVM e às Bolsas de Valores, conforme o caso e nos termos e nas hipóteses
estabelecidos, informações relativas à titularidade e às negociações realizadas com Valores
Mobiliários, de emissão ou referenciados, da Companhia, controladoras, controladas ou
coligadas, com relação a elas ou aos acionistas controladores, administradores, conselheiros
fiscais e membros dos órgãos com funções técnicas ou consultivas;
(iii) Zelar pela ampla e imediata disseminação da Informação Relevante, simultaneamente, nas
Bolsas de Valores, assim como ao público investidor em geral;
(iv) Prestar aos órgãos competentes, quando solicitado, esclarecimentos adicionais à divulgação de
Informação Relevante;
(v) No caso de questionamentos por parte da CVM ou das Bolsas de Valores ou, se ocorrer
oscilação atípica na cotação, no preço ou na quantidade negociada dos Valores Mobiliários,
inquirir as Pessoas Vinculadas e/ou com acesso à Informação Relevante com objetivo de
averiguar se elas têm conhecimento de qualquer informação que deva ser divulgada ao
mercado;
(vi) Analisar e decidir sobre a caracterização de ato ou fato como sendo Informação Relevante e
participar do processo decisório relativo à conveniência, ou não, de sua imediata divulgação ao
mercado; e
(vii) Aplicar a presente Política e acompanhar a sua execução.
As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo de quaisquer Informações Privilegiadas às quais
tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem
como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com esses na hipótese de descumprimento. Além disso, as Pessoas Vinculadas
devem abster-se de discutir Informações Relevantes em lugares públicos, sendo que somente
deverão tratar de assuntos relacionados a Informação Relevante com aqueles que tenham
necessidade de conhecer a Informação Relevante.
As Pessoas Vinculadas devem:
(i)

Comunicar ao Diretor de Relação com Investidores sobre qualquer Informação Relevante que
tenham conhecimento;

(ii)

Comunicar imediatamente a CVM sobre qualquer Informação Relevante que tenham
conhecimento no caso de omissão do Diretor de Relação com Investidores no cumprimento do
seu dever de divulgá-la;

(iii) Guardar sigilo de quaisquer Informações Privilegiadas às quais tenham acesso em razão do
cargo ou posição que ocupem, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo de forma solidária
nas hipóteses de descumprimento;
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(iv) Abster-se de comentar ou discutir sobre Informação Relevante em lugares públicos. O trato de
assuntos relacionados à Informação Relevante somente deve ocorrer com pessoas que
realmente tenham a necessidade de conhecê-la;
(v)

Não se valer de Informações Privilegiadas para obter, para si ou para terceiros, direta ou
indiretamente, quaisquer vantagens, incluindo por meio da compra ou venda de Valores
Mobiliários;

(vi) Comunicar à Companhia as informações que estejam obrigadas a divulgar, nos termos e prazos
previstos nas leis e nos regulamentos aplicáveis, sobretudo no disposto nos artigos 11 e 12 da
ICVM nº 358/02 e no artigo 30 do RNM, conforme o caso;
(vii) Informar imediatamente ao Diretor ce Relação com Investidores para a adoção das medidas
cabíveis, caso comuniquem, inadvertidamente ou sem autorização, pessoalmente ou por meio
de terceiros, Informações Privilegiadas a pessoas não vinculadas e nem submetidas a dever
de sigilo; e
(viii) Comunicar imediatamente ao Diretor de Relação com Investidores quaisquer violações esta
Política de que tenham conhecimento.
As Pessoas Vinculadas responsabilizadas por qualquer descumprimento do quantum disposto na
Política de Divulgação deverão responder integral e ilimitadamente pelos danos causados,
obrigando-se a ressarcir a Companhia e/ou as demais Pessoas Vinculadas por todos os prejuízos
causados – inclusive com o oferecimento de bens do seu patrimônio pessoal.
Estes casos de descumprimento serão submetidos ao Conselho de Administração, que deverá
adotar as medidas e penalidades cabíveis, incluída a possibilidade de destituição do cargo ou
demissão do infrator, a depender da gravidade do fato, sem prejuízo da aplicação das outras penas
(administrativas, cíveis e/ou criminais) previstas nas leis e nos regulamentos vigentes. Caso a
medida cabível seja de competência legal ou estatutária da Assembleia-Geral, o Conselho de
Administração deverá convocá-la para deliberar sobre o tema.
A Política de Divulgação da Companhia pode ser encontrada no site de Relações com Investidores
da Companhia: www.tc.com.br/ri e no site da CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste site acessar
“Centrais de Conteúdo” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em
“Informações sobre Companhias”, buscar “TC Traders Club S.A.” no campo disponível, clicar sobre
o nome da companhia, e posteriormente selecionar “Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante”).
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação
e fiscalização da política de divulgação de informações
O responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da Política de Divulgação
da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
Qualquer alteração na Política de Divulgação deverá ser (i) aprovada por deliberação da maioria dos
membros do Conselho de Administração presentes à reunião que deliberar sobre o assunto e (ii)
comunicada à CVM e às Bolsas de Valores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações consideradas relevantes relativas a este item.
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