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TC TRADERS CLUB S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME N° 26.345.998/0001-50 

NIRE 35.300.566.521 

 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

DE 29 DE ABRIL DE 2022 

 

Senhores Acionistas, 

 

A Administração da TC Traders Club S.A. (“Companhia”) apresenta aos Senhores 

Acionistas a presente Proposta da Administração (“Proposta da Administração” ou 

“Proposta”) contendo as informações exigidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e pela Instrução CVM nº 481, de 17 de 

dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), relacionadas à Assembleia Geral 

Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 9 horas, de modo 

exclusivamente digital (“AGO”). 

 

Informamos que a ordem do dia da AGO será a seguinte: 

 

(1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da 

Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do 

parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia, 

relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; 

 

(2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2021; e 

 

(3) Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o 

exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, e dos membros do 

Conselho Fiscal, caso instalado. 

 

Apresentamos a seguir a Proposta da Administração da Companhia com relação a cada 

um dos itens da ordem do dia da AGO. 

 

A Companhia ressalta que a apresentação das informações contidas nesta Proposta 

não substitui, para nenhum efeito, a leitura atenta e completa de todos os seus Anexos. 

 

 

São Paulo, 29 de março de 2022. 

 

 

Omar Ajame Zanatto Miranda 

Presidente do Conselho de Administração 

  



TC TRADERS CLUB S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME N° 26.345.998/0001-50 

NIRE 35.300.566.521 

 

I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA 

 

(1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório 

da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 

do parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia, 

relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; 

 

A Administração propõe aos Senhores Acionistas a aprovação das contas dos 

administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 

individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores 

Independentes e do Comitê de Auditoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2021. Os documentos aqui referidos foram devidamente aprovados pelo 

Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de março de 2022. 

 

Vale notar que a Grant Thornton Auditores Independentes, empresa especializada de 

auditores independentes da Companhia, emitiu parecer sem ressalvas a respeito das 

Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

 

Ademais, a Administração recomenda aos Senhores Acionistas examinar detalhadamente 

as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia, o Relatório da 

Administração, as Notas Explicativas e os pareceres dos Auditores Independentes e do 

Comitê de Auditoria, os quais estão disponibilizados nos websites da CVM 

(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia 

(https://ri.tc.com.br/pt-BR), e publicados, em 01/04/2022, no jornal Gazeta de São Paulo. 

 

De acordo com o disposto no artigo 9º, inciso III, da ICVM 481, a Companhia informa 

aos Senhores Acionistas que os comentários dos administradores sobre a situação 

financeira da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2021, nos termos do item 10 do Formulário de Referência, estão previstos no Anexo I 

desta Proposta da Administração. 

 

(2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2021; 

 

Foi apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme evidenciado 

nas Demonstrações Financeiras da Companhia, um lucro líquido de R$ 1.200.414,65 (um 

milhão e duzentos mil e quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), cuja 

proposta da Administração da Companhia para sua destinação segue abaixo: 

 

(i) R$ R$ 60.020,00 (sessenta mil e vinte reais) para a constituição de Reserva 

Legal, nos termos dos §§1º e 2º do artigo 193 da Lei das S.A.; 

 

 

http://www.cvm.gov.br/
https://ri.tc.com.br/pt-BR


(ii) R$ R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) para o pagamento de dividendos, 

na forma do artigo 202 da Lei das S.A.; e 
 

(iii) R$ 1.083.394,65 (um milhão oitenta e três mil trezentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos) para a constituição de reserva estatutária, 

conforme  artigo 47 do Estatuto Social da Companhia. 

 

A Administração propõe aos Senhores Acionistas a destinação do lucro líquido do 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 nos termos do Anexo II desta 

Proposta da Administração. 

 

(3) Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia 

para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, e dos membros do 

Conselho Fiscal, se instalado; 

 

O Conselho de Administração propõe aos Senhores Acionistas a aprovação da 

remuneração global anual dos administradores da Companhia (Conselho de 

Administração e Diretoria) para o exercício social de 2022, no montante de até R$ 

9.350.000,00 (nove milhões e trezentos e cinquenta mil reais). 

 

O montante acima informado não compreende encargos sociais de ônus do empregador, 

vez que não integram o conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o artigo 

152 da Lei das S.A., conforme orientação do Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP.  

 

Caso a instalação do Conselho Fiscal da Companhia seja requerida pelos acionistas da 

Companhia, a remuneração de seus membros não será inferior, para cada membro, a 10% 

(dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor estatutário da 

Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos 

lucros. 

 

Adicionalmente, em observância ao disposto no artigo 12 da ICVM 481, além da proposta 

de remuneração dos administradores, a Companhia apresenta as informações do item 13 

do Formulário de Referência, no Anexo III desta Proposta da Administração. 

 

*  *  * 

 

  



  

 

II. Anexo I – Item 10 do Formulário de Referência da Companhia  
 

 

 

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 
 

As informações financeiras incluídas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, exceto quando 

expressamente ressalvado, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas aos 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, disponíveis para consulta  no website de Relações com 

Investidores da Companhia (www.tc.com.br/ri) e no website da Comissão de Valores Mobiliários 

(https://www.gov.br/cvm/pt-br). 
 

As demonstrações contábeis e informações trimestrais – ITR foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), conforme emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (IASB). Exceto quando indicado de forma diferente, as informações 

contidas no item 10 deste Formulário de Referência são expressas em moeda corrente nacional. 
 

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos diretores da Companhia. Dessa forma, as 

avaliações, opiniões e comentários dos nossos diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção dos 

diretores sobre as atividades da Companhia, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores 

informações que os ajudarão a comparar a evolução dos resultados, patrimonial e fluxo de caixa ao longo dos 

exercícios/períodos. 
 

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas neste item 10 significam “Análise 

Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A “AH” compara índices ou itens da mesma rubrica, em nossas 

demonstrações contábeis e/ou informações trimestrais – ITR ao longo de um período de tempo. A “AV” representa 

o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis aos resultados das 

nossas operações, ou em relação do ativo total/passivo e patrimônio líquido nas datas aplicáveis para a 

demonstração do balanço patrimonial. 
 

a. Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

Os diretores da Companhia consideram que as condições financeiras e patrimoniais são adequadas para que a 

Companhia implemente seus planos de negócios e cumpra suas obrigações de curto, médio e longo prazos. 

 

A receita operacional líquida da Companhia totalizou R$ 91,6 milhões no exercício social encerrado em 31 

dezembro de 2021, um crescimento 128%, quando comparado ao mesmo período de 2020. A receita em 31 

dezembro de 2020 atingiu R$ 40,1 milhões, um crescimento de 699,8% quando comparado ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2019, enquanto, em 31 de dezembro de 2019. 

 

Trata-se de um crescimento representativo durante os últimos três anos, o qual os diretores acreditam demonstrar 

a velocidade de ramp up das operações da Companhia, iniciadas no final de 2017. Esse crescimento está atrelado 

ao desenvolvimento e melhorias dos produtos oferecidos na plataforma do TC.  
 

Abaixo, apresentamos informações detalhadas sobre a receita líquida da Companhia: 
 

 Em 31 de dezembro de 

(Em milhares de reais) 2021 2020 ∆% 2019 ∆% 

Receita Bruta 103.300 42.983 140,3% 5.713 652,4% 

(-) Deduções (11.697) (2.857) 309,4% (696) 310,5% 

Receita Líquida 91.603 40.126 128,3% 5.017 699,8% 

% RB 88,7% 93,4% n.a. 87,8% n.a. 

 

  

http://www.tc.com.br/ri)
http://www.gov.br/cvm/pt-br)
http://www.gov.br/cvm/pt-br)
http://www.gov.br/cvm/pt-br)


  

 

O quadro abaixo resume as principais informações financeiras e operacionais da Companhia para os períodos 

indicados: 
 

 Em 31 de dezembro de 

(Em milhares de reais) 2021 2020 2019 

Lucro líquido (Prejuízo) 1.201 13.155 414 

(-/+) Tributos sobre o Lucro 18.413 4.656 187 

(-/+) Resultado financeiro, líquido 
9.598 241 12 

(-/+) Depreciação e Amortização 8.537 759 27 

EBITDA (18.273) 18.811 641 

 

Abaixo, a Companhia apresenta os principais indicadores de liquidez e endividamento pertinentes à natureza do 

negócio e a estrutura de capital simplificada da Companhia. 

 

Indicadores 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Índice de endividamento(1) (5,44) 
 

0,59 
0,05 

Composição do  endividamento(2) 1,00 0,73 0,87 

Grau de Imobilização do Patrimônio  Líquido(3) (1,23) 0,65 0,45 

Grau de Alavancagem  Operacional(4) 0,12 
 

0,45 
0,48 

Liquidez Geral(5) 0,82 2,69 19,38 

Liquidez Corrente(6) 0,60 1,97 12,00 

Liquidez Seca(7) 0,60 1,97 12,00 

 

(1) Indica quanto a Companhia tomou de terceiros em relação ao capital próprio (quanto do capital total está financiado por terceiros) 
(2) Indica o percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais da Companhia, 

(3) Indica o quanto a Companhia aplicou no ativo permanente em relação ao Patrimônio Líquido. 

(4) Indica como custos operacionais fixos são usados para aumentar os efeitos das mudanças nas vendas sobre os lucros da empresa antes 
dos juros e dos impostos. 
(5) Capacidade da Companhia em saldar os compromissos assumidos no longo prazo. 
(6) Capacidade da Companhia em saldar os compromissos assumidos a curto prazo. 

(7) Capacidade da Companhia em saldar os compromissos no curto prazo, desconsiderando os estoques. 

 

Os diretores entendem que, dado a característica da Companhia em ser “asset light”, a análise por meio de 

indicadores convencionais tende a ser não tão eficaz. Ainda assim, analisando os atuais índices dispostos na 

tabela acima, a diretoria conclui que a saúde financeira da Companhia está suficientemente ajustada para cumprir 

de maneira satisfatória os compromissos com terceiros (>1). 

  



  

 

b. Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital 
 

Os diretores entendem que a Companhia apresentou ao longo dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro 

de 2021, 2020 e 2019 uma estrutura de capital adequada para    o cumprimento do plano de expansão orgânico da 

Companhia. 
 

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia contava com uma capitalização total de R$ 646,3 milhões, sendo 

5,2% alocados em capitais provenientes de terceiros e 94,8% ao capital da própria Companhia. Em 31 de 

dezembro de 2020, a Companhia contava com uma capitalização total de R$ 20,0 milhões, sendo 37,2% alocados 

em capitais provenientes de terceiros e 62,8% ao capital da própria Companhia. A tabela a seguir destaca a 

participação do capital de terceiros: 
 

 
Em 31 de dezembro de 

R$ (mil) 2021 2020 ∆% 2019 ∆% 

Capital de 
Terceiros 33.371 7.450 347,2% 1.919 288,1% 

Circulante 28.914 5.409 434,6% 1.919 181,8% 

Não-Circulante 4.457 2.041 118,4% - - 

Capital Próprio 613.211 12.564 4780,7% (345) -3741,7% 

Patrimônio Líquido 613.211 12.564 4780,7% (345) -3741,7% 

Total 646.582 20.014 3130,6% 1.574 1171,5% 

Terceiros 5,2% 37,2%  122,1%  

Próprio 94,8% 62,8%  -22,1%  

 

c. Comentários dos Diretores sobre a capacidade de pagamento em relação aos compromissos 

financeiros assumidos 
 

Os diretores entendem que a Companhia apresentava em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, uma situação 

de caixa e equivalentes de caixa confortável para cobrir os seus compromissos financeiros, conforme 

apresentado no quadro acima, nas análises de liquidez geral, corrente e seca.  

 

Além disso, o Caixa e Equivalentes de Caixa da Companhia no final de 2021 totalizou R$ 318,4 milhões ante 

R$ 6,2 milhões em dezembro de 2021 representando um aumento de 5053%. Dessa forma, os Diretores da 

Companhia acreditam  haver liquidez suficiente para o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos. 
 

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes 

utilizadas 
 

Os diretores informam que as atividades da Companhia são financiadas principalmente por recursos próprios 

gerados em suas operações, sem necessidade de aderir à linhas de financiamento ou captação de recursos 

externos, tanto para capital de giro, quanto para investimentos em ativos. Tal fato comprova-se pela ausência de 

financiamento nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 

 

Em 30 de abril de 2021, a Companhia emitiu, por meio da celebração 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, no montante de R$ 72,8 

milhões. As debêntures tinham o prazo de 36 meses, sendo o vencimento em 30 de abril de 2024, observado que 

as Debêntures seriam automaticamente canceladas na hipótese de conversão em ações.  

 

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 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 18.12 deste Formulário de Referência. 

 



  

 

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que 

pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 
 

Na data deste Formulário de Referência, os diretores acreditam que não há necessidade em contratar linhas de 

créditos ou contrair empréstimos, dado a sua capacidade em gerar caixa e subsidiar a operação e o crescimento 

da Companhia. No entanto, no caso de um cenário no qual a necessidade de recursos não possa ser suportada 

com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode  dispor, a Companhia poderá captar recursos 

junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou instituições         financeiras. 
 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: 
 

A Companhia não possuía empréstimos contraídos nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2021, 2020 e 2019. 

 

Em 30 de abril de 2021, a Companhia, o TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e 

os Acionistas Originais 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.”, 

por meio do qual a Companhia emitiu 728 debêntures conversíveis em ações, no valor total de R$ 72.800.000,00. 

As debêntures não estavam sujeitas a juros, fixo ou variável, atualização monetária, participação no lucro da 

Companhia e/ou qualquer forma de remuneração.  

 

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 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 18.12 deste Formulário de Referência. 

 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes 
 

Não aplicável. A Companhia não possuía nenhum valor contratado relacionado a empréstimos e financiamentos 

relevantes nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 
 

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras 
 

Não aplicável. A Companhia não possuía relações de longo prazo com instituições financeiras nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 
 

iii. grau de subordinação entre as dívidas 
 

Não aplicável. A Companhia não possuía nenhum valor contratado relacionado a empréstimos e financiamentos 

nos exercícios sociais encerrados 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 

 
 

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à 

emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor 

vem cumprindo essas restrições 
 

Não aplicável. A Companhia não possuía nenhum valor contratado relacionado a empréstimos e financiamentos 

nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 

 
g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 

 

Não aplicável. A Companhia não possuía nenhum valor contratado relacionado a empréstimos e financiamentos 

nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 



  

 

 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações contábeis 
 

As informações referentes às demonstrações de resultado e balanço patrimonial, ambos consolidados, relativas 

aos exercícios sociais findo em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 foram extraídas das demonstrações 

contábeis e informações trimestrais consolidadas auditadas ou revisadas pelos auditores independentes da 

Companhia, conforme indicado nos respectivos pareceres. Os Diretores  da Companhia apresentam a seguir as 

explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o resultado da Companhia, a partir das suas 

demonstrações financeiras. 

 

COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE 

DEZEMBRO  DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando em %) 31/12/2021 AV 31/12/2020 AV AH 

Ativo circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 318.433 49,25% 6.180 30,88% 5052,64% 
Contas a receber 15.034 2,33% 4.196 20,97% 258,29% 
Adiantamentos 1.520 0,24% 87 0,43% 1647,13% 
Impostos a recuperar 6.183 0,96% 27 0,13% 22800,00% 
Outros créditos 5.643 0,87% 163 0,81% 3361,96% 
Partes relacionadas - - - -  
Total do ativo circulante 346.813 53,64% 10.653 53,23% 3155,54% 
Ativo não circulante      

Outros créditos 2.816 0,44% 1.150 5,75% 3155,54% 
Ativo fiscal diferido 20.241 3,13% - - - 
Outros ativos 87.459 13,53% - - 144,87% 
Investimentos 23.128 3,58% -       - - 
Imobilizado 23.338 3,61% 5.624    28,10% 314,97% 
Intangível 142.787 22,08% 2.587     12,93% 5419,40% 
Total do ativo não circulante 299.769 46,36% 9.361 46,77% 3102,32% 

Total Ativo 646.582 100% 20.014 100% 3130,65% 

Passivo circulante    
 

  

Obrigações sociais e trabalhistas 6.041 0,93%          43 0,21% 13948,84% 
Obrigações tributárias 1.450 0,22% 2.071 10,35% -29,99% 
Passivo de contrato 4.269 0,66% 1.948 9,73% 119,15% 
Arrendamento 3.662 0,57% 1.010 5,05% 262,57% 
Dividendos a pagar                  57 0,01% - -  
Outras contas a pagar 13.492 2,08% 337 1,68% 3903,56% 
Total do passivo circulante 28.914 4,47% 5.409 27,03% 434,55% 
Passivo não circulante      

Debentures conversíveis em ações - - - - - 

Arrendamento 4.363 0,67% 2.041 10,20% 113,77% 

Provisão para perdas em investimentos  94 0,01% - - - 
Total do passivo não circulante 4.457 0,69% 2.041 10,20% 118,37% 
Patrimônio líquido      

Capital social 581.164 89,88% 5.000 24,98% 11523,28% 

Reserva de capital 36.640 3,67% - - - 
Ações em tesouraria -13.301 -2,06% - - - 
Reserva de lucros estatutária 8.708 1,35% 7.564 37,79% 15,11% 

 

Total do patrimônio líquido 612.211 94,84% 12.564 62,78% 4780,70% 

Total do passivo e patrimônio líquido 646.582 100% 20.014 100% 3130,65% 

 

 

Ativo Circulante: Em 31 de dezembro de 2021, o ativo circulante da Companhia totalizava R$ 346,8 milhões 

em comparação com R$ 10,7 milhões em 31 de dezembro de 2020, uma variação de 3155,5% na comparação 

entre os dois períodos. A relevante alteração se deu em função da entrada de caixa de aproximadamente R$ 619 

milhões, referente à 1ª emissão de ações da Companhia. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante 

representa 54% em 31 de dezembro de 2021 e 53% em 31 de dezembro  de 2020. 

 
Ativo Não-Circulante: Em 31 de dezembro de 2021, o ativo não-circulante totalizava R$ 299,8 milhões, 

3102,3% superior na comparação com o montante de R$ 9,4 milhões apurado em 31 de dezembro de 2020. Em 

relação ao total do ativo, o ativo não circulante representa 46% em 30 de abril de 2021 e 47% em 31 de dezembro 

de 2020. O aumento se deu principalmente em função do aumento do intangível no período, aquisição de 

softwares e goodwill gerado por meio da combinação de negócios  na aquisição da Sencon, Abalustre, RIWEB, 

Economatica, SB Digital (TC Cripto). O aumento no saldo do imobilizado foi motivado principalmente pelo 

reconhecimento do ativo de direito de uso no montante de R$6.256, conforme NBC TG 6 (R3) - Arrendamentos, 

motivado pela expansão do escritório com a locação de mais dois andares, sendo o saldo remanescente 

relacionado a investimentos na aquisição de maquinas e equipamentos, moveis e utensílios e benfeitorias em 

imóveis de terceiros para suportar o crescimento nas atividades da Companhia, incluindo o crescimento no 



  

 

quadro de colaboradores. 
 

Passivo Circulante: O passivo circulante da Companhia era de R$ 28,9 milhões em 31 de dezembro de 2021, 

434,6% superior na comparação com o passivo circulante apurado em 31 de dezembro de 2020, quando atingiu 

R$ 5,4 milhões. A forte variação se deu em função do aumento na linha de outras contas a pagar, decorrente da 

aquisição pela Companhia da Sencon, em 1º de abril de 2021. Ao final de dezembro de 2021, o passivo circulante 

representava 4,5% do total do passivo, comparado à 27% no período encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
 

Passivo Não-Circulante: Em 31 de dezembro de 2021, o passivo não-circulante da Companhia totalizou           R$ 4,5 

milhões, 118,4% na comparação com o passivo não circulante apurado em 31 de dezembro  de 2020. A variação 

decorre do reconhecimento do passivo de arrendamento de longo prazo conforme NBC TG 6 (R3). 

 

Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido era positivo em R$ 613,2 milhões, 

4.781% superior comparado ao patrimônio líquido observado em 31 de dezembro de 2020. O aumento de 

principalmente pela conversão das debentures em ações no valor de R$ 72,8 milhões e os recurso provenientes 

do IPO. 
 

COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando em %) 31/12/2020 AV 
Consolidado 

31/12/2019 AV AH 

Ativo circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 

 

6.180 
 

30,9% 
 

336 
 

21,3% 
 

1739,3% 

Contas a receber 4.196 21,0% 769 48,9% 445,6% 

Adiantamentos 87 0,4% 27 1,7% 222,2% 
Impostos a recuperar 27 0,1% 17 1,1% 58,8% 
Outros créditos 163 0,8% - - - 

Partes relacionadas - - - - - 
Total do ativo circulante 10.653 53,2% 1.149 73,0% 827,2% 

 

Ativo não circulante 
Outros créditos 

 

1.150 

 

5,7% 

 

- 

 

- 

 

- 

Investimentos - - - - - 
Imobilizado 5.624 28,1% 217 13,8% 2491,7% 

Intangível 2.587 12,9% 208 13,2% 1143,8% 

Total do ativo não circulante 9.361 46,8% 425 27,0% 2102,6% 

Total Ativo 20.014 100,0% 1.574 100,0% 1171,5% 

Passivo circulante 
Obrigações sociais e trabalhistas 

 

43 
 

0,2% 
 

9 
 

0,6% 
 

377,8% 

Obrigações tributárias 2.071 10,3% 132 8,4% 1468,9% 

Passivo de contrato 1.948 9,7% 573 36,4% 240,0% 
Arrendamento 1.010 5,0% - - - 

Partes relacionadas - 0,0% 1.145 72,7% 100,0% 

Outras contas a pagar 337 1,7% 60 3,8% 461,7% 
Total do passivo circulante 5.409 27,0% 1.919 121,9% 181,9% 

Passivo não circulante 
Arrendamento 

 

2.041 
 

10,2% 
 

- 
 

0,0% 
 

- 

Provisão para perdas em investimentos -     

Total do passivo não circulante 2041 10,2% - 0,0% - 

Patrimônio líquido 
Capital social 

 

5.000 
 

25,0% 
 

1.005 
 

63,9% 
 

397,5% 

Reserva de lucros 
Lucros acumulados 

7.564 37,8% - 
-1.350 

- 
-85,8% 

- 

Total do patrimônio líquido 12.564 62,8% -345 -21,9% -3741,7% 

Total do passivo e patrimônio líquido 20.014 100,0% 1.574 100,0% 1171,5% 

 

Ativo Circulante: Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante da Companhia totalizada R$ 10,7 milhões, 

em comparação com R$ 1,1 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante 

representa 53,2% em 31 de dezembro de 2020 e 73,0% em 31 de dezembro de 2019. O aumento de 827% decorre 

principalmente do aumento no volume de caixa disponível, somado ao significante crescimento na rubrica de 

contas a receber, devido ao forte crescimento da base de clientes entre os períodos em análise. 
 

Ativo Não-Circulante: Em 31 de dezembro de 2020, o ativo não-circulante totalizava R$ 9,4 milhões em 

comparação com R$ 425 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo não circulante, o ativo 

não circulante representa 46,8% em 31 de dezembro de 2020 e 27,0% em 31 de dezembro de 2019. O aumento 

de 2103% se deu principalmente em função do forte crescimento da Companhia observado na comparação entre 

os anos, com o aumento do imobilizado e intangível no período. O aumento no saldo de outros créditos refere-se 

aos valores em garantia do contrato de aluguel, motivado pela mudança de escritório em 2020 para comportar o 

aumento no quadro de colaboradores. O crescimento no saldo do imobilizado foi motivado principalmente pelo 

reconhecimento do ativo de direito de uso no montante de R$3.353, conforme NBC TG 6 (R3) - Arrendamentos, 



  

 

sendo o saldo remanescente relacionado a investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos, moveis e 

utensílios e benfeitorias em imóveis de terceiros para suportar o crescimento nas atividades da Companhia, 

incluindo o crescimento no quadro de colaboradores. O aumento no saldo do intangível se deu substancialmente 

pelos investimentos no desenvolvimento das plataformas web e mobile, visando melhorar a experiência dos clientes 

da Companhia, bem como suportar o crescimento nas operações no período. 
 

Passivo Circulante: Em 31 de dezembro de 2020, o passivo circulante da Companhia era R$ 5,4 milhões, 

181,9% superior na comparação com R$ 1,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. Tal aumento decorre (i) do 

aumento no saldo de passivo de contrato referente ao recebimento antecipado de clientes no qual o serviço ainda 

será prestado que foi motivado pelo crescimento nas vendas da Companhia; (ii) do aumento no saldo de 

Arrendamento referente ao reconhecimento aos passivos de arrendamento, conforme NBC TG 6 (R3) 

Arrendamentos, motivado pela mudança de escritório para suportar o crescimento no quadro de colaboradores; 

e (iii) do aumento no saldo das Obrigações tributárias referente ao aumento nos valores a pagar dos impostos 

diretos e indiretos motivados pelo crescimento nas vendas e no lucro da Companhia. Esses aumentos foram 

parcialmente compensados pela redução dos saldos com Partes relacionados, uma vez que os saldos anteriores, 

foram totalmente capitalizados pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
 

Passivo Não-Circulante: Em 31 de dezembro de 2020, o passivo não-circulante da Companhia totalizou R$ 

2,0 milhões. A variação é referente à adesão de um empréstimo pela Companhia em meados de 2020, conforme 

exposto em nota explicativa nas Demonstrações contábeis de 2020. O aumento no Passivo Não Circulante foi 

totalmente motivado pelo reconhecimento do passivo de arrendamento, conforme NBC TG 6 (R3), devido a 

mudança de escritório para suportar o aumento no quadro de colaboradores. 
 

Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido foi positivo em R$ 12,6 milhões, 

comparado ao patrimônio líquido negativo de R$ 345,0 milhões observado em 31 de dezembro de 2019. A 

reversão no patrimônio líquido foi puxada principalmente pelo forte resultado líquido apurado pela Companhia 

no período. 

 
 

COMPARATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

(Em milhares de Reais, 

exceto quando em %) 

 
2021 

 
AV 2020 

 
AV 

 
AH 

Receita Líquida 91.603 -38,88% 40.126 100% 128,29% 
Custo do serviço vendido (CSV) -35.618 61,12% -6.310 -15,73% 464,47% 

Lucro Bruto 55.985 -20,11% 33.816 84,27% 65,56% 
Despesas com Vendas -18.425 -70,28% -6.062 -15,11% 203,94% 
Despesas Administrativas -64.376 10,48% -9.702 -24,18% 563,53% 

Resultado Financeiro 9.598 -18,79% -241 -0,60% n.a. 
Lucro (Prejuízo) antes de IR e CSL -17.212 20,10% 17.811 44,39% n.a. 

Provisões para IR e CSL 18.413 1,31% -4.656 -11,60% n.a. 
Lucro (Prejuízo) Líquido 1.201 -38,88% 13.155 32,78% -90,87% 

 
Receita Líquida: Em 31 de dezembro de 2021, a receita líquida da Companhia totalizou R$ 91,6 milhões, um 

crescimento de 128% frente aos R$ 40,1 milhões apurados no ano anterior. Os diretores da Companhia atribuem o 

forte resultado aos movimentos de aquisição de novas empresas e expansão da gama de produtos nos segmentos de 

B2B e B2C. 

 

Custo do Serviço Vendido (CSV): Em 31 de dezembro de 2021, o CSV consolidado da Companhia atingiu R$ 35,6 

milhões, 464% superior ao montante apurado no ano anterior, no montante de R$ 6,3  milhões, devido a custos 

direcionados ao aumento de quadro de colaboradores para expansão da plataforma.  Apesar do forte crescimento, 

a diretoria da Companhia entende que o aumento do CSV foi necessário para a expansão da operação, devendo 

retornar a níveis menores nos próximos períodos. 

 

Lucro Bruto: Em 31 de dezembro de 2021, o lucro bruto consolidado da Companhia totalizou R$ 56 milhões, 

66% maior comparado ao mesmo período do ano anterior, no montante de R$ 33,8 milhões. Como dito acima, a 

diretoria entende que o forte aumento reflete o aprimoramento na estrutura de custos de fornecimento de serviços, 

o que impactou também na margem bruta, que diminuiu de 84% para 61%. 

 

Despesas com Vendas: Em 31 de dezembro de 2021, as despesas com vendas consolidadas da Companhia 

atingiram R$ 18,4 milhões, 203% superior à despesa com vendas apurada no ano anterior, no montante de R$ 6,0 

milhões. A administração da Companhia acredita que o crescimento das despesas está relacionado à publicidade e 



  

 

propaganda, a qual atingiu aproximadamente  R$ 10,6 milhões no período analisado. 

 

Despesas Administrativas: Em 31 de dezembro de 2021, as despesas administrativas da Companhia atingiram 

R$ 64,3 milhões, 563% superior à despesa apurada no ano anterior, no montante de R$ 9,7 milhões. A diretoria 

acredita que o montante é explicado principalmente pelo momento da Companhia, que realizou no período a sua 

abertura de capital, culminando no aumento do seu espaço físico, estrutura administrativa e exponencial do número 

de colaboradores (vide item 14.1 deste Formulário de Referência) e, consequentemente, crescimento de gastos 

direcionados à folha de pagamento. 
 

Resultado Financeiro: Em 31 de dezembro de 2021, o resultado financeiro da Companhia foi de R$ 9,6 milhões 

contra um prejuízo de R$ 241 mil apurado em dezembro de 2020. Esse crescimento é fruto principalmente, dos 

juros relativos ao investimento dos valores em caixa da Companhia, que cresceu em virtude do processo de IPO 

realizado no período. 
 

Lucro (Prejuízo) antes de IR e CSL: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia reportou prejuízo antes da 

apuração de IR e CSL, no montante de R$ 17,2 milhões. O resultado é inferior ao lucro apurado em 2020, quando 

totalizou R$ 17,8 milhões. O número reflete todos os pontos citados anteriormente. 

 

Provisões para IR e CSL: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou crédito de imposto referente a 

prejuízo fiscal no valor de R$ 18,3 milhões, enquanto em 2020 houve a provisão de 4,6 milhões. 
 

Lucro (Prejuízo) Líquido: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou lucro líquido de R$ 1,2 milhões, 

com margem líquida de 1,3%, comparado a um lucro líquido de R$ 13,1 milhões e uma margem de 33% no ano 

anterior. O resultado reflete o momento pelo qual a Companhia passa: um período de grande investimento e 

expansão da gama de produtos disponíveis, com o objetivo de se consolidar como a única plataforma one stop 

shop do mercado financeiro. 

 

COMPARATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

(Em milhares de Reais, 

exceto quando em %) 

 
2020 

 
AV 

Consolidado 

2019 

 
AV 

 
AH 

Receita Líquida 40.126 100,0% 5.017 100,0% 699,8% 
Csv -6.310 -15,7% -1.419 -28,3% 344,7% 

Lucro Bruto 33.816 84,3% 3.598 71,7% 839,9% 

Despesas com Vendas -6.062 -15,1% -1.406 -28,0% 331,2% 

Despesas Administrativas -9.702 -24,2% -1.578 -31,5% 514,8% 

Resultado Financeiro -241 -0,6% -13 -0,3% 1753,8% 

Lucro (Prejuízo) antes de IR e CSL 17.811 44,4% 601 12,0% 2863,6% 

Provisões para IR e CSL -4.656 -11,6% -187 -3,7% 2389,8% 

Lucro (Prejuízo) Líquido 13.155 32,8% 414 8,3% 3077,5% 

 
Receita Líquida: Em 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da Companhia totalizou R$ 40,1 milhões, um 

crescimento de 700% frente aos R$ 5,0 milhões apurados no ano anterior. Os diretores da Companhia atribuem o 

excelente resultado no ano ao forte crescimento operacional apresentado pela Companhia em 2020, com expressivo 

aumento na base de clientes e lançamentos de novas segmentações de assinaturas (para mais informações, vide 

seção 7 deste Formulário de Referência). 
 

Custo do Serviço Vendido (CSV): Em 31 de dezembro de 2020, o CSV consolidado da Companhia atingiu R$ 6,3 

milhões, 345% superior ao montante apurado no ano anterior, no montante de R$ 1,4 milhões, devido a custos 

direcionados à cursos e treinamentos e prestação de serviços de terceiros. Apesar do forte crescimento apresentado, 

a diretoria da Companhia entende que a administração tem conseguido expandir o faturamento em maior proporção 

comparado ao aumento dos seus custos, trazendo maior rentabilidade à operação da Companhia. 

 
Lucro Bruto: Em 31 de dezembro de 2020, o lucro bruto consolidado da Companhia totalizou R$ 33,8 milhões, 

840% comparado ao mesmo período do ano anterior, no montante de R$ 3,6 milhões. Como dito acima, a diretoria 

entende que o forte aumento reflete o aprimoramento na estrutura de custos de fornecimento de serviços, 

permitindo o crescimento do faturamento sem comprometer as despesas. 

 

Despesas com Vendas: Em 31 de dezembro de 2020, as despesas com vendas consolidadas da Companhia 

atingiram R$ 6,1 milhões, 331% superior à despesa com vendas apurada no ano anterior, no montante de R$ 1,4 

milhões. A administração da Companhia acredita que o crescimento ao aumento das despesas está relacionado à 

publicidade e pesquisas, a qual atingiu aproximadamente R$ 5,8 milhões no período analisado. 



  

 

 

Despesas Administrativas: Em 31 de dezembro de 2020, as despesas administrativas da Companhia atingiram 

R$ 9,7 milhões, 515% superior à despesa apurada no ano anterior, no montante de R$ 1,4 milhões. A diretoria 

acredita que o montante é explicado principalmente pelo momento de forte crescimento da Companhia, 

culminando no aumento exponencial do número de colaboradores (vide item 14.1 deste Formulário de Referência) 

e, consequentemente, crescimento de gastos direcionados à folha de pagamento. 
 

Resultado Financeiro: Em 31 de dezembro de 2020, o resultado financeiro da Companhia foi negativo em R$ 

241 mil. O crescimento de 1753% na comparação anual, quando o resultado financeiro líquido da Companhia 

atingiu prejuízo de R$ 13 mil, é fruto, principalmente, dos juros do passivo de arrendamento motivado pela expansão 

do escritório para comportar o aumento no número de colaboradores. 
 

Lucro (Prejuízo) antes de IR e CSL: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia reportou lucro antes da apuração 

de IR e CSL no montante de R$ 17,8 milhões. O resultado é exponencialmente superior ao lucro apurado em 2019, 

quando totalizou R$ 601,0 mil. 
 

Provisões para IR e CSL: Em 31 de dezembro de 2020, as provisões para IR e CSL atingiram R$ 4,7 milhões, 

2390% superior à provisão observada no ano anterior, quando atingiu R$ 187 mil. 
 

Lucro (Prejuízo) Líquido: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apurou lucro líquido recorde de R$ 13,2 

milhões, com margem líquida de 33%, comparado a um lucro líquido de R$ 414 mil e uma margem de 8,3% no 

ano anterior, 25 pontos percentuais superior à margem apurada no ano anterior. O resultado reflete a excelência 

na condução dos negócios pela administração da Companhia, focada no aumento do faturamento sem comprometer 

a estrutura de custos do TC. 
 

 

FLUXO DE CAIXA 
 

A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os períodos 

indicados: 
  



  

 

 

COMPARATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

(Em milhares de  Reais, 

exceto quando em %) 
2021 ∆% 2020 2019 ∆% 

Caixa líquido proveniente 

das atividades operacionais 

-20.781 n.a. 12.849 172 7370,35% 

Caixa proveniente das 

atividades de investimento 
-227.180 4403,1% -5.045 -265 1803,77% 

Caixa proveniente das 

atividades de 

financiamento 

560.214 
n.a. 

-1.960 354 -653,67% 

Aumento (redução) líquido 

no caixa 
312.253 5.243,1% 5.844 261 2139,08% 

 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
 

As atividades operacionais consumiram caixa de R$ 20,8 milhões no exercício fiscal encerrado em 31 de 

dezembro de 2021, em comparação à geração de caixa de R$ 13 milhões no mesmo período de 2020. A variação 

do fluxo de caixa das atividades operacionais neste período tem como principal causa o aumento nos gastos com 

quadro de colaboradores e expansão da plataforma. 

 

No comparativo  dos exercícios de 2020 e 2019, nota-se aumento na geração de caixa decorrente das atividades 

operacionais, passando de R$ 172 mil em 2019 para R$ 12,8 milhões no ano seguinte, variação  de 7.370% na 

comparação entre os dois períodos. A variação se deu principalmente em decorrência do crescimento 

exponencial observado nas receitas de vendas da Companhia.  
 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 
 

No comparativo dos exercícios fiscais 2021 e 2020, notou-se aumento de 4.403% no consumo de caixa 

decorrente das atividades de investimento, passando de R$ 5 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro 

de 2020 para um consumo de R$ 227 milhões no mesmo                          período de 2021 como resultado de M&A e as aquisições 

de ativos imobilizados e intangíveis para suportar o  crescimento das operações da Companhia no período. 
 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, as atividades de financiamento geraram R$ 560 milhões ao 

caixa da Companhia, forte crescimento comparado ao mesmo período do  ano anterior. A variação se deu 

principalmente pela conversão de debêntures da Companhia, no montante de R$ 72,8 milhões e pelo IPO no 

valor de R$ 619 milhões, além do resultado financeiro decorrente dos juros do investimento do caixa da empresa.  

 

Ao final de 31 de dezembro de 2020, as atividades de financiamento consumiram R$ 1,9 milhões, comparada à 

geração de caixa proveniente das atividades de financiamento na casa de R$ 354 mil observada no ano de 2019. 

A diferença entre os dois períodos pode ser atribuída à pagamento de dividendos no montante de R$1.391 mil e 

pagamento de arrendamentos relacionados ao atual escritório da Companhia.  

  



  

 

10.2 - Resultado Operacional e Financeiros 
 

a. resultados das operações do emissor, em especial:  
 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, grande parte da receita da Companhia 

era proveniente da prestação de serviços com assinaturas, cursos e treinamentos realizados por meio da sua 

plataforma digital. 
 

R$ (mil) 2021 ∆% 2020 ∆% 2019 

Receita  Bruta 103.300 140,33% 42.983 652,37% 5.713 

Deduções (11.697) 309,41% (2.857) 310,49% (696) 

Receita  Líquida 91.603 128,29% 40.126 699,80% 5.017 

 

Em 31 de dezembro de 2021 a receita bruta da Companhia atingiu R$ 103,3 milhões, resultado 140% superior à 

receita bruta apurada no mesmo período do ano anterior, quando atingiu o montante de R$ 43,0 milhões.  

 

Em 31 de dezembro de 2020, a receita bruta da Companhia atingiu R$ 43,0 milhões, resultado 652% superior à 

receita bruta apurada no mesmo período do ano anterior, quando atingiu o montante de R$ 5,7 milhões.  
 

ii.  fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

Os resultados operacionais da Companhia são substancialmente oriundos da atividade de prestação de serviços 

com assinaturas, cursos e treinamentos realizados por meio da sua plataforma digital, que podem ser afetados em 

maior ou menor escala por variáveis macroeconômicas, tais como inflação e flutuações nas taxas de juros podem 

impactá-los, conforme indicados no item 10.2 (c) abaixo. 
 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes 

e introdução de novos produtos e serviços 

 

A Diretoria da Companhia acredita que o aumento da taxa SELIC em 2021, que atingiu 9,25% em dezembro, 

contribuiu fortemente para uma postura mais defensiva dos investidores em relação ao mercado de renda variável 

de modo a  buscar  ativos mais conservadores e atrativos que os apresentados em investimentos de renda variável, 

de tal forma que essa variação poderia impactar de maneira relevante o faturamento da Companhia, uma vez que 

grande parte da sua base de faturamento é proveniente de assinatura de serviços direcionados à investidores. 

 

Importante ressaltar que desde 2021, a Companhia tem trabalhado para adicionar em sua operação fontes 

alternativas de receita, como a diversificação de ativos e serviços na plataforma e oferecer serviços para clientes 

do B2B.  
 

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros 

no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante 
 

Os Diretores da Companhia entendem que grande parte da receita apurada é proveniente do serviço  de assinaturas 

focada em serviços voltados ao mercado financeiro. A Diretoria entende que os  impactos causados pela variação 

na inflação do mercado brasileiro foram materialmente relevantes para afetar os resultados da Companhia, pelo 

fato da inflação corroer o poder de comprar das pessoas, e isso afeta diretamente o consumo, motivo pelo qual o 

setor produtivo é consideravelmente afetado e a renda variável deixa de ser tão atrativa. 
 

Por outro lado, tendo em vista que grande parte dos insumos da Companhia são obtidos através de fornecedores 

estrangeiros, a forte desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar ou qualquer        outra moeda estrangeira, 

também impactaram as margens operacionais da Companhia. 
 

 

 

A Companhia está sujeita a outros riscos de mercado que não estão diretamente relacionados com variação das 

taxas de câmbio, taxa de juros, inflação e variação de preços. Esses riscos estão explicitados no Item 4.2 deste 

Formulário de Referência. 

  



  

 

10.3- Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera 

que venham a causar nas demonstrações contábeis do emissor e em seus resultados: 

 

a. introdução ou alienação de segmento operacional 

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve, nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 

2019, a introdução ou alienação de qualquer segmento operacional da Companhia que se caracterize como 

alienação ou introdução de unidade geradora de caixa. 

 

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

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 emitiou 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. Para mais informações 

sobre a emissão de Debêntures, ver seção 18.12 deste Formulário de Referência. 

 

Em 11 de junho de 2021, foi constituída pela Companhia em conjunto com o Sr. Isarel Calebe Massa, a TC Gestão 

Empresarial Ltda. (“TC Gestao”), tem por objeto social as seguintes atividades: a prestação de serviços de 

consultoria no ramo empresarial, atendendo principalmente as áreas de desenvolvimento organizacional, 

planejamento estratégico, qualidade e produtividade, auditoria, análise de viabilidade técnica para implantação ou 

expansão de negócios, condução, organização e realização de palestras, cursos, seminários, congressos, simpósios 

e demais e eventos sobre assuntos de interesse empresarial. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia 

detinha 99,99% do capital social. 

 

No dia 8 de setembro de 2021, a Companhia adiquiriu a totalidade das quotas representativas do capital social da 

Abalustre – Tecnologia para Investimentos Ltda. (“Abalustre”), nos termos do Contrato de Outorga de Opção de 

Compra de Quotas e Outras Avenças celebrado. 

 

A Abalustre é uma empresa que oferece plataformas para integração de fontes de dados, permitindo que 

instituições adotem ou se integrem facilmente à outras organizações de ecossistemas de investimento e bolsas. 

Fornece também um aplicativo baseado em nuvem rápido, confiável e pronto para usar, permitindo que seus 

clientes comecem a trabalhar com as mais modernas soluções em tecnologia de front-end e back-end de 

investimento.  

 

A aquisição da Abalustre marcou a estreia da Companhia no segmento B2B, com um conceito API-first, buscando 

trazer o que há de mais moderno em termos de tecnologia para o investidor institucional, bancos, fintechs, 

instituições de ensino, assessores de investimentos, dentre outros. 

 

O preço da operação será o financeiro equivalente a 210.000 ações ordinárias do TC na Data de fechamento, e 

475.320 ações dividido igualmente nos 4 aniversários subsequentes da operação, o que equivaleria na data do 

fechamento a aproximadamente R$ 6,7 milhões. 

 

 

Por sua vez, no dia 16 de setembro de 2021, a Companhia adquiriu a totalidade das ações representativas do 

capital social da RIWeb S.A. (“RIWeb”), sociedade resultante da cisão parcial do Grupo Comunique-se S.A., nos 

termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado. 

 

Fundada em 2009, a RIWeb é reconhecida pela excelência no atendimento e por reunir todas as atividades de 

comunicação do dia a dia do profissional de Relações com Investidores no Workr, plataforma mantida na nuvem 

que permite, entre outros recursos, o gerenciamento de sites, organização de contatos, disparos de e-mails, 

produção de webcasts e administração da base acionária 

 



  

 

Atualmente a RIWeb conta com 76 companhias abertas como clientes na sua base, além de companhias de capital 

fechado e fundos de investimentos. Nos últimos doze meses encerrados em abril de 2021, a RIWeb atingiu 

faturamento bruto de aproximadamente R$ 4 milhões.  

 

Com a aquisição, a Companhia pretende transformar as relações com investidores, agregando ao mercado muito 

mais tecnologia e conteúdo multimídia, apoiados em modernas estratégias de interface do usuário/user interface 

(UI) e experiência do usuário/user experience (UX). As ferramentas e os serviços da RIWeb, acrescidos da 

expertise e infraestrutura do TC, proporcionarão aos profissionais de RI a possibilidade de estarem realmente 

muito mais próximos de todo e qualquer tipo de investidor. Eles poderão utilizar para suas comunicações, além 

de seus próprios sites, a plataforma do TC, que hoje conta com mais de meio milhão de investidores cadastrados. 

 

O preço de aquisição da totalidade das ações que compõem o capital social da RIWeb é de R$6.500.000,00, 

sujeitos a ajustes comuns a esse tipo de operação, a ser pago pela Companhia aos atuais acionistas da RIWeb, da 

seguinte forma: (i) R$5 milhões, pagos na data de fechamento da Transação; e (ii) até R$1,5 milhão, em até 12 

meses após a data de fechamento da Transação, mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no 

Contrato. Os valores acordados estão sujeitos a ajustes usuais neste tipo de operação. Como resultado da 

Aquisição, a RIWeb passará a ser detida exclusivamente pela Companhia. 

 

Em 30 de setembro de 2021, a Companhia celebrou o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças 

(“Contrato”) para a aquisição da totalidade das quotas do capital social da Economatica Software de Apoio a 

Investidores Ltda. (“Economatica” ou “Plataforma”).  

 

Fundada em 1986, a Economatica é referência no desenvolvimento de sistemas para análise de investimentos. A 

Plataforma é alimentada com informações que permitem ao usuário manipular grandes volumes de dados, criar 

insights, fazer simulações avançadas e gerar relatórios. A Economatica oferece para seus clientes os dados mais 

relevantes sobre fundos e ações de empresas em mais de 40 países. 

 

O preço de aquisição da totalidade das ações que compõem o capital social da Economatica é de R$ 40 milhões, 

sujeitos a ajustes comuns a esse tipo de operação. Como resultado da Aquisição, a Economatica passou a ser 

detida exclusivamente pela Companhia. 

 

Com faturamento previsto para o ano de 2021 em aproximadamente R$ 17 milhões, a Economatica analisa dados 

de mais de 250 setores da economia, contemplando aproximadamente 5 mil empresas e mais de 27 mil fundos. 

 

A Plataforma é amplamente utilizada por bancos de investimento, fundações de previdência privada e gestoras, 

corretoras de valores, departamentos de relações com investidores, empresas de consultoria e instituições 

educacionais e governamentais do Brasil e da América Latina. 

 

Com a aquisição, a Companhia pretende entregar uma nova experiência aos usuários da Plataforma, apoiado na 

melhoria dos parâmetros de interfaces do usuário/user interface (UI) e experiência do usuário/user experience 

(UX) da Economatica. A aquisição servirá tanto o segmento B2B quanto o segmento B2C da Companhia, 

integrando dados e serviços ao ecossistema do TC. 

 

Em 16 de novembro de 2021, a Companhia adquiriu o CriptoHub (“Hub”), produto 3P no TC fundado pelo Jorge 

Souto e Paulo Boghosian, por R$ 937 mil, sujeito a ajustes usuais praticados em mercado. 

 

A Companhia acredita que o mercado cripto possui enorme potencial, grande parte ainda inexplorado. Hoje, o 

Hub conta com aproximadamente 2 mil clientes e detém um dos melhores NPS dentre todos os produtos ofertados 

pelo TC. Até então, o Hub funcionava em um modelo de revenue share, onde 60% da receita líquida era distribuída 

aos seus sócios. 

 

Com a aquisição, o Hub passa a ser chamado de TC Cripto e consolidado integralmente dentro dos resultados da 

Companhia. 

 

Para o TC, a aquisição aprimora ainda mais a sua comunidade, complementando a parceria realizada junto ao 

Mercado Bitcoin. A Companhia espera que, em breve, sejam realizadas negociações de criptoativos dentro da 

plataforma TC, o qual representará uma nova fonte de receita para a Companhia 

 

c. eventos ou operações não usuais 

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve, nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 

2019, quaisquer eventos ou operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado 

ou se espera que venham causar efeito relevante nas demonstrações contábeis ou resultados da Companhia. 



  

 

10.4 - Os diretores devem comentar: 

 

a. mudanças significativas nas práticas contábeis  

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 Companhia 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 da 

Companhia. 
 

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 Companhia. A 

contraprestação prometida ao cliente está declarada expressamente em contrato ou acordo realizado, e há não 

previsão de variabilidade sobre as transações de receitas. 
 

Os acordos celebrados (termos e condições) entre a Companhia e os usuários contêm substância comercial, uma 

vez que são aprovados pelas partes e os direitos de cada parte, bem como as condições de pagamento são 

claramente identificadas. 
 

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 da Companhia 

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 Companhia. 



  

 

 

NBC TG 06 (R3) Arrendamento/IFRS 16 
 

A Companhia 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 Companhia 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 Companhia 

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 Companhia escolheu aplicar o expediente prático com relação 

à definição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. A Companhia 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, a Companhia arrenda basicamente imóveis. A Companhia 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 Companhia. De 

acordo com a NBC TG 06 (R3)/IFRS 16, a Companhia 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 Companhia aloca 

a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu preço individual. 
 

No entanto, para arrendamentos imobiliários, a Companhia 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 Companhia 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 Companhia 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: a Companhia aplicou essa abordagem ao seu arrendamento imobiliário.  

 

A Companhia 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 Companhia 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. 

(c) Impacto nas demonstrações contábeis 

 

Na transição para a NBC TG (R3)/IFRS 16, a Companhia 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, os Diretores da Companhia entendem que não houve impacto na 

transição. 
 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
 

Os Diretores da Companhia entendem que não houve alterações em práticas contábeis que tiveram efeitos 

significativos nas demonstrações contábeis consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, bem como no período de quatro meses 

encerrado em 30 de abril de 2021. 
 

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 
 

Nos últimos três exercícios sociais e no período de quatro meses encerrado em 30 de abril de 2021, não houve 

quaisquer ressalvas e ênfases no parecer do auditor independente. 

  



  

 

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, 

em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a 

descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais 

como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil 

de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de 

recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros 
 

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 Administração considera uma prática contábil crítica quando ela é importante para retratar a situação financeira 

da Companhia e requer julgamentos e estimativas complexos ou significativos. 
 

Na elaboração das demonstrações contábeis, realizamos estimativas e julgamentos que afetam os montantes de 

ativos, passivos, receitas e despesas divulgadas com base em nossa experiência histórica e em outros fatores 

considerados relevantes e que acreditamos serem razoáveis diante das circunstâncias. Por isso, os resultados 

podem ser diferentes daqueles estimados. 
 

A Administração revisa as demonstrações contábeis para assegurar que informações são precisas e transparentes 

relativas às condições econômicas vigentes e ao ambiente de negócios. 
 

As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Companhia na preparação das demonstrações 

contábeis individuais e consolidadas da Companhia estão assim apresentadas: 
 

a) Teste de redução ao valor recuperável de ativos (impairment) 
 

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com objetivo de avaliar eventos ou 

mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou 

perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o 

valor recuperável, é constituída uma perda estimada para desvalorização (perda por impairment) ajustando-se o 

valor contábil líquido ao valor recuperável. 
 

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa (UGC) é definido como sendo o 

maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. A administração considera cada um dos seus segmentos 

como sendo uma unidade geradora de caixa (UGC). 
 

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor 

presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para 

a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que 

possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras 

e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme e, 

com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos 

semelhantes. 
 

b) Capitalização de gastos de desenvolvimento 
 

As atividades de desenvolvimento envolvem um plano ou projeto destinado a produzir produtos novos ou 

substancialmente aprimorados. Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente quando todos os 

seguintes elementos estiverem presentes: (1) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível, para que ele 

esteja disponível para uso ou venda; (2) intenção de concluir o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo; (3) 

capacidade de usar ou vender o ativo intangível; (4) os ativos intangíveis resultam em benefício econômico 

futuro, útil para uso interno ou venda de ativos; (5) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros 

recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar o ativo intangível; e (6) capacidade de mensurar 

com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. 

 

Os gastos capitalizados incluem o custo de mão de obra e materiais que são diretamente atribuíveis     à preparação 

do ativo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos na demonstração do resultado, conforme 

incorridos. 
 

Após o reconhecimento inicial, o ativo é avaliado pelo custo, deduzido da amortização acumulada e perdas por 



  

 

redução ao valor recuperável. A amortização é iniciada quando o desenvolvimento é concluído e o ativo está 

disponível para uso. Durante o período de desenvolvimento, o ativo é testado para impairment anualmente. 

  



  

 

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia: 
 

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 
 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais (leasing), ativos ou 

passivos não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2021, 2020 e 2019, exceto pelos arrendamentos operacionais derivados de contratos de locação que, 

anteriormente à adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) em 1º de janeiro de 2019, não eram reconhecidos  no balanço 

patrimonial da Companhia. 
 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, 

indicando respectivos passivos 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade 

mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de 

dezembro de 2021, 2020 e 2019. 
 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 
 

iv. contratos de construção não terminada 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia construção não terminada não evidenciada nos balanços 

patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 
 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia contratos de recebimentos futuros de financiamentos não 

evidenciada nos balanços patrimoniais da Companhia em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 
 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações contábeis 
 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há outros itens não evidenciados nos balanços patrimoniais da 

Companhia em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 

  



  

 

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações contábeis indicados no item 

10.6: 

 

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as 

despesas financeiras ou outros itens das demonstrações contábeis da Companhia 

 

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis 

referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 

de 2019. 

 

b. natureza e o propósito da operação 

 

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis 

referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 

de 2019. 

 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em 

decorrência da operação 

 

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis 

referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 

de 2019. 

  



  

 

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: 

 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos 

 

Ao longo de 2021 foram feitos diversos investimentos para montar uma estrutura capaz de sustentar o crescimento 

do TC nos próximos anos. De forma geral, é possível determinar 3 principais pontos que foram alvo de grandes 

investimentos. São eles: 

 

● M&A: A estratégia da empresa consiste em acelerar o crescimento tanto de forma orgânica quanto 

inorgânica. Ou seja, boas oportunidades de aquisição de empresas com sinergia em relação ao planejamento de 

longo prazo serão analisadas para fazer parte do nosso ecossistema. Durante o ano de 2021, foram concluídas 

diversas aquisições e investimentos cujos valores foram discriminados em cada fato relevante. No total, mais de 

R$ 200 milhões foram dedicados à essa frente de crescimento. 

 

● Equipe: Durante último o ano, o número de headcounts aumentou significativamente, alcançando a marca 

de +700 colaboradores ao final do ano e indicando um aumento de 250% em relação à base de dezembro de 2020. 

A maior parte dessas pessoas foi contratada para as áreas de desenvolvimento e tecnologia com o objetivo de 

acelerar o lançamento de novos produtos, bem como a integração das novas empresas do grupo. 

 

● Espaço físico: Para comportar o crescimento de colaboradores fizemos a expansão do espaço que era de 1 

andar inteiro para 2 andares inteiros e 2 metades. Ou seja, agora contamos com o equivalente a 3 andares inteiros 

para escritórios e espaços de utilização para eventos e recepção de clientes/investidores. No total, foram 

desembolsados cerca de R$ 6 milhões com esse objetivo. 

 

Para os próximos meses, a expectativa é diminuir a aceleração de investimentos de grande magnitude (exceto 

M&As de acordo com oportunidades pontuais) para ter maior foco em rentabilidade e normalizar esses custos. Foi 

preciso “inchar” a estrutura para viabilizar o crescimento, agora precisamos diminuir o peso para nos tornar mais 

dinâmicos. 

 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

 

O financiamento que viabilizou esses investimentos foi obtido via oferta pública de ações (IPO) realizada em julho 

de 2021. Pode-se afirmar, portanto, que o TC é financiado 100% por capital próprio e não há nenhum tipo de 

dívida na estrutura de capital.  

 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

 

Não foram realizados desinvestimentos de capital nos últimos três exercícios sociais, 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: 

 

A Companhia enxerga as aquisições da Abalustre e Economatica, concluídas em 2021, como importantes ativos 

capazes de influenciar a sua capacidade produtiva. As duas empresas são referências em data science e tecnologia 

e têm muito a somar aos produtos oferecidos pelo TC.  

 

c. novos produtos e serviços, indicando: 

 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

 

Não aplicável.  

 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços 

 

Não aplicável.  

 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 



  

 

 

Não aplicável.  

 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

 

A Companhia trabalha constantemente no desenvolvimento de novos produtos e melhorias daqueles já ofertados. 

Em 2021, o quadro de colaboradores do TC cresceu significativamente para atender esse desenvolvimento diante 

da rápida expansão da Companhia e do número de usuários na plataforma. A maior parte dessas contratações foram 

no time de tecnologia para atuar no lançamento de novos produtos.  

 

Diante desse cenário, o CSV (custo do serviço vendido) totalizou R$ 35,6 milhões no período de doze meses 

encerrado em dezembro de 2021 contra R$ 6,3 milhões no acumulado de 2021. Importante notar que, parte dos 

custos de colaboradores entram no CSV, uma vez que estes são responsáveis diretos pelo desenvolvimento dos 

serviços ofertados. 

 

  



  

 

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional 

e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 

 

COVID-19 

 

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 (“OMS”) em razão da 

disseminação do novo coronavírus (SarsCov-2) (“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), fator que 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. 

 

Apesar da melhoria nos indíces de disseminação da pandemia, a Companhia segue monitorando os 

desdobramentos do COVID-19 e orientações das autoridades governamentais e tem adotado todas as medidas 

para preservar a saúde de seus colaboradores e a manutenção das suas operações diante dessas incertezas.  

 



ANEXO II 

Proposta de Destinação do Lucro Líquido  

do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 

(na forma do Anexo 9-1-II da ICVM 481/09) 

 

 

1. Informar o lucro líquido do exercício 

 

No exercício social encerrado em 31.12.2021, a TC Traders Club S.A. (“Companhia”) 

apurou lucro líquido no montante de R$ 1.200.414,65 (um milhão e duzentos mil e 

quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos). 

 

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo 

dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados 

 

O montante global dos dividendos propostos é de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil 

reais), representando um valor de R$ 0,00020382043 por ação, considerando o número 

de ações “ex-tesouraria” na presente data.  

 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

 

O percentual distribuído em relação ao exercício social encerrado em 31.12.2021 equivale 

a 5% do lucro líquido do exercício. 

 

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos 

com base em lucro de exercícios anteriores 

 

Não houve distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores. 

 

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio 

já declarados 

 

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma 

segregada, por ação de cada espécie 

 

Serão distribuídos R$ 0,00020382043 por ação ordinária, considerando o número de 

ações “ex-tesouraria” na presente data.  

 

O capital social da Companhia é composto somente por ações ordinárias. 

 

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital 

próprio 

 

Os dividendos serão pagos à vista até 31 de maio de 2021.  

 

 

 



c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros 

sobre capital próprio 

 

Não aplicável. 

 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital 

próprio considerada para identificação dos acionistas que terão 

direito ao seu recebimento 

 

A distribuição dos dividendos, caso aprovada, será paga de acordo com as posições 

acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 do dia da realização da 

Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre a proposta de destinação 

de resultados do exercício de 2021, que será realizada, em primeira convocação, em 29 

de abril de 2022. 

 

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio 

com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos 

menores 

 

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já 

declarados 

 

Não aplicável.  

 

b. Informar a data dos respectivos pagamentos 

 

Não aplicável.  

 

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada 

espécie e classe: 

 

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores 

 

 2021 2020 2019 2018 

Lucro líquido 

do exercício (R$ 

mil) 

R$ 1.201 R$ 13.155 R$ 414 R$ (1.063) 

Lucro líquido 

por ação (em 

reais) 

R$ 0,00426 N/A N/A N/A 

 

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) 

exercícios anteriores 

 

Não houve distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores. 

 

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal 

 

a. Identificar o montante destinado à reserva legal 

 



Foi destinado o montante de R$ 60,020.00 (sessenta mil e vinte reais) à reserva legal. 

 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 

 

Do lucro líquido apurado, foi aplicado o percentual de 5% para a constituição da reserva 

legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 

 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos 

ou mínimos 

 

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos 

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento 

integral dos dividendos fixos ou mínimos 

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa 

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem 

pagos a cada classe de ações preferenciais 

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação 

preferencial de cada classe 

 

Não aplicável. 

 

 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 

 

a. Descrever a fórmula de cálculo prevista no estatuto 

 

Nos termos do inciso (v) do artigo 47 do Estatuto Social da Companhia, o dividendo 

obrigatório corresponderá a 5% do saldo remanescente, se houver, após as deduções e 

reversões referentes à constituição reserva legal, à formação ou reversão de reserva para 

contingências, e à destinação para a reserva de incentivos fiscais (“Lucro Líquido 

Ajustado”). 

 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente 

 

O dividendo obrigatório será pago integralmente. 

 

c. Informar o montante eventualmente retido 

 

Não houve retenção de dividendo obrigatório. 

 

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da 

companhia 

 

a. Informar o montante da retenção 

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, 

abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao 

capital de giro e fluxos de caixa positivos 

c. Justificar a retenção dos dividendos 

 

Não aplicável. 



 

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências 

 

a. Identificar o montante destinado à reserva 

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa 

c. Explicar porque a perda foi considerada provável 

d. Justificar a constituição da reserva 

 

Não aplicável. 

 

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 

 

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar 

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à 

reserva 

 

Não aplicável. 

 

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 

 

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 

 

Nos termos do inciso (vi) do artigo 47 do Estatuto Social da Companhia, a reserva 

estatutária corresponderá a 95% do saldo remanescente do Lucro Líquido Ajustado. 

 

b. Identificar o montante destinado à reserva 

 

Foi destinado o montante de R$ 1.083.394,65 (um milhão oitenta e três mil trezentos e 

noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) para reservas estatutárias. 

 

c. Descrever como o montante foi calculado 

 

O montante destinado à reserva estatutária foi calculado em montante correspondente a 

95% do lucro líquido ajustado da Companhia, parcela excedente ao dividendo mínimo 

obrigatório.  

 

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital 

 

a. Identificar o montante da retenção 

b. Fornecer cópia do orçamento de capital 

 

Não aplicável. 

 

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 

 

a. Informar o montante destinado à reserva 

b. Explicar a natureza da destinação 

 

Não aplicável. 

 



 

 

V. Anexo III – Item 13 do Formulário de Referência da Companhia 

 

 

13.1 - Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não 

estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 

remuneração, abordando os seguintes aspectos: 

 

a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente 

aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na 

rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado. 

 

A Companhia possui uma Política de Remuneração (“Política”), aprovada pelo Conselho de Administração em reunião 

realizada em 06 de julho de 2021, que busca estabelecer a estratégia geral de remuneração, compreendendo, de forma 

ampla, qualquer valor, de natureza salarial ou não, atribuído aos membros da diretoria estatutária, do Conselho de 

Administração, dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração (“Comitês”) e do Conselho Fiscal da 

Companhia. 
 

Nos termos da Política, a estratégia geral de remuneração da Companhia deve considerar parâmetros de mercado, funções 

e responsabilidades de cada profissional e os seguintes principais objetivos: 

 

(i) Atrair, reter e incentivar os profissionais que possuam a qualificação, a competência e o perfil adequado às 

características e necessidades de negócio da Companhia; 
 

(ii) Alinhar os interesses profissionais com as políticas de gestão e com os objetivos estratégicos da Companhia, 

com foco na continuidade e na criação de valor no longo prazo; 
 

(iii) Promover práticas de remuneração atraentes, baseadas no sistema meritocrático, a fim de recompensar o bom 

desempenho do profissional pelo alcance ou pela superação de metas individuais; 
 

(iv) Estimular o crescimento, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia, como também a criação 

de valor de longo prazo para a Companhia e seus acionistas; 
 

(v) Fornecer remuneração competitiva ao profissional de acordo com os parâmetros de mercado (valor dos 

serviços); e 
 

(vi) Promover o equilíbrio adequado entre as remunerações fixa e variável, de curto, médio e longo prazo. 
 

A Política teve como base as principais competências e atribuições referentes ao processo de definição e aprovação da 

remuneração, em linha com a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 

Ações”), o Estatuto Social da Companhia e seus demais documentos internos. Ainda, define os principais parâmetros e 

critérios que devem nortear a estrutura e a composição da remuneração e dos incentivos dos profissionais da Companhia. 

 

A Política pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da Companhia: http://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 Remuneração”). 

 

b. composição da remuneração, indicando: 

 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 

Nos termos da Política, os principais elementos que compõem a remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria, 

dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são: 

 

Conselho de Administração: A remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia é composta 

da seguinte forma: (a) uma parcela fixa mensal, a título de pro labore; (b) benefícios e (c) remuneração variável baseada 

em ações. 

 

(a) Remuneração fixa: A remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração da Companhia é composta 

de 12 parcelas ao ano, sem qualquer vinculação à participação dos membros em reuniões do órgão, pagas mensalmente a 

http://www.tc.com.br/ri
http://www.gov.br/cvm/pt-br
http://www.gov.br/cvm/pt-br


 

 

título de pró-labore. O objetivo da remuneração fixa é oferecer compensação direta aos membros do Conselho de 

Administração pelos serviços prestados, em linha com a remuneração praticada no setor de atuação da Companhia e de 

modo a refletir as atribuições, responsabilidades e a demanda de tempo inerente ao cargo. 

 

(a) Remuneração variável: Os membros do Conselho de Administração não terão direito ao recebimento de 

remuneração variável por meio do pagamento de bônus.  

 

(b) Benefícios: Os membros do Conselho de Administração farão jus a benefícios pelo mero exercício do cargo 

como, por exemplo, assistência médica e odontológica, apólice de seguro de vida, vale refeição e auxílio-creche. 

 

(c) Remuneração baseada em ações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia poderão ser 

elegíveis ao recebimento de incentivos baseados em ações de acordo com os termos e condições previstos em planos 

aprovados em Assembleia Geral da Companhia. 

 

(d) Remuneração adicional por participação em Comitês: Os membros do Conselho de Administração não terão 

direito à remuneração fixa adicional caso sejam eleitos para atuar como membros de Comitês de Assessoramento, exceto se 

deliberado de forma diversa pelo Conselho  de Administração. 

 

Diretoria Estatutária: A remuneração dos diretores da Companhia é composta da seguinte forma: (i) remuneração fixa 

mensal, a título de pró-labore; (ii) remuneração variável; e (iii) benefícios. Os diretores da Companhia fazem jus, ainda, 

a reembolso pelas despesas de estadia e locomoção necessárias ao desempenho de suas funções. 

 

(a)      Remuneração fixa: é composta por 12 parcelas mensais no ano-calendário, em caráter de pro labore, definida 

por meio de negociação individual com cada Diretor, e sempre desvinculadas de sua participação em reuniões do órgão. O 

objetivo desta remuneração é o de oferecer uma compensação direta pelos serviços prestados, em linha com o praticado 

pelo mercado de trabalho para o segmento de atuação da Companhia, de modo a refletir todas as atribuições e 

responsabilidades e a demanda de tempo inerente ao cargo. 

 

(b) Remuneração variável: Os diretores da Companhia fazem jus ao recebimento de remuneração variável por meio 

do pagamento de bônus. Os bônus podem constituir-se de remuneração e/ou incentivo baseado em ações, ou de 

remuneração e/ou incentivo extraordinário. O objetivo desta  remuneração é o de oferecer uma compensação direta, baseada 

no sistema meritocrático, a fim de recompensar o bom desempenho dos Diretores pelo alcance ou pela superação de metas 

individuais, ou resultados e indicadores de desempenho da Companhia. 

 

(c) Benefícios: Os Diretores terão direito a benefícios pelo mero exercício do cargo como, por exemplo, assistência 

médica e odontológica, apólice de seguro de vida, vale-refeição e auxílio- creche. 

 

(d) Remuneração baseada em ações: Os diretores da Companhia podem ser elegíveis ao recebimento de incentivos 

baseados em ações de acordo com os termos e condições previstos em planos aprovados em Assembleia Geral da 

Companhia. 

 

(e) Remuneração adicional por participação em Comitês: Os membros da Diretoria não terão direito à 

remuneração fixa adicional caso sejam eleitos para atuar como membros de Comitês de Assessoramento, exceto se 

deliberado de forma diversa pelo Conselho de Administração. 

 

 

Conselho Fiscal: Caso este órgão esteja instalado. 

 

Remuneração Fixa: Quando o Conselho Fiscal estiver instalado, os seus membros farão jus a remuneração fixa composta 

por 12 parcelas mensais, em conformidade com o artigo 162, §3º, da Lei das Sociedades por Ações. 

 

(a) Remuneração variável: Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus ao recebimento de remuneração 

variável. 

 

(b) Benefícios: Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus ao recebimento de benefícios. Os membros do 

Conselho Fiscal serão apenas reembolsados pelas despesas correntes de alimentação, locomoção e estadia, quando 

necessárias para o desempenho de suas funções. 

 

(c) Remuneração baseada em ações: Os membros do Conselho Fiscal não serão elegíveis ao recebimento de 



 

 

incentivos baseados em ações de acordo com os termos e condições previstos em planos aprovados em Assembleia Geral 

da Companhia. 

 

Os membros suplentes do Conselho Fiscal receberão remuneração conforme sejam pontualmente acionados para 

substituição dos membros efetivos em reuniões. 

 

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração: 

 

(a) Remuneração Fixa: Os membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (“Comitês”) 

que também sejam membros do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia não farão jus ao recebimento 

de remuneração fixa adicional para participar dos Comitês, ficando sua remuneração restrita à remuneração que perceberá 

na condição de conselheiro ou diretor, exceto se deliberado de forma diversa pelo Conselho de Administração. A 

remuneração dos membros dos Comitês da Companhia que não sejam membros do Conselho de Administração ou 

Diretores é composta por 12 parcelas mensais no ano-calendário, pagas a título de pro labore, sempre desvinculadas de 

sua participação em reuniões do órgão. Esta remuneração será definida pelo Conselho, na reunião que os eleger, e no 

respectivo Regimento Interno, conforme aplicável. 

 

(b) Remuneração variável: Os membros dos Comitês não fazem jus ao recebimento de remuneração variável. 

 

(c) Benefícios: Os membros dos Comitês não fazem jus ao recebimento de benefícios. Eles serão apenas 

reembolsados pelas despesas correntes de alimentação, locomoção e estadia, quando necessárias para o desempenho de 

suas funções. 

 

(d) Remuneração baseada em ações: Os membros dos Comitês não serão elegíveis ao recebimento de incentivos 

baseados em ações de acordo com os termos e condições previstos em planos aprovados em Assembleia Geral da 

Companhia. 

 

Os membros dos Comitês, sejam ou não membros do Conselho de Administração, membros externos ou da Diretoria 

estatutária, serão reembolsados pela Companhia por eventuais despesas com locomoção, alimentação e hospedagem 

necessárias ao desempenho da função nos Comitês. 

 

 

  



 

 

ii. em relação aos últimos 3 exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na 

remuneração 

 
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 

Órgão / Elemento 

da remuneração 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria Não 

Estatutária 

Conselho Fiscal 

Remuneração Fixa 100% 94% N/A N/A 

Benefícios N/A 6% N/A N/A 

Remuneração 
Variável 

N/A 0% N/A N/A 

Remuneração 

baseada em ações 
N/A 0% N/A N/A 

Total 100% 100% N/A N/A 

 
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 

Órgão / Elemento 

da remuneração 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria Não 

Estatutária 

Conselho Fiscal 

Remuneração Fixa 100% 100% N/A N/A 

Benefícios N/A 0% N/A N/A 
Remuneração 
Variável 

N/A 0% N/A N/A 

Remuneração 

baseada em ações 
N/A 0% N/A N/A 

Total 100% 100% N/A N/A 

 
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 

Órgão / Elemento 

da remuneração 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Diretoria Não 

Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Remuneração Fixa N/A 100% N/A N/A 

Benefícios N/A 0% N/A N/A 

Remuneração 
Variável 

N/A 0% N/A N/A 

Remuneração 

baseada em ações 

N/A 0% N/A N/A 

Total N/A 100% N/A N/A 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração  

Conselho de Administração: 

Remuneração Fixa 
 

O pro labore dos membros do Conselho de Administração é definido no momento da admissão do conselheiro. 

 

A revisão da remuneração fixa é atualizada a cada 2 anos, com base em pesquisas de mercado, guias salariais das maiores 

empresas de consultoria em recursos humanos e na evolução das práticas salariais em empresas semelhantes. 

 

O valor da remuneração fixa mensal de cada membro do Conselho de Administração pode variar de acordo com suas 

responsabilidades, o tempo dedicado às suas tarefas, suas competências e reputação profissional e o valor dos seus 

serviços no mercado. 

 

Não haverá remuneração baseada em participação em reuniões. 

Remuneração Variável 
 

Os membros do Conselho de Administração terão direito à remuneração variável por meio do pagamento de bônus. Os 

bônus podem constituir-se de remuneração e/ou incentivo baseado em ações, ou de remuneração e/ou incentivo 

extraordinário. O objetivo desta remuneração é o de oferecer uma compensação direta, baseada no sistema meritocrático, 

a fim de recompensar o bom desempenho dos membros do Conselho de Administração pelo alcance ou pela superação 

de metas individuais, ou resultados e indicadores de desempenho da Companhia. O pagamento de bônus aos membros 

do Conselho de Administração deverá respeitar os termos e as condições previamente aprovadas em Assembleia Geral 

da Companhia. 

 



 

 

 Benefícios 

Em complemento da remuneração fixa, os membros do Conselho de Administração farão jus a benefícios pelo mero 

exercício do cargo, tais como, assistência médica e odontológica, apólice de seguro de vida, vale-refeição e auxílio-

creche. 

 

Remuneração Baseada em Ações 
 

Atualmente, a Companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”) que tem suas características e 

metodologias descritas na seção 13.4 abaixo. 

 

Diretoria Estatutária: 

 

Remuneração Fixa 
 

O salário dos Diretores estatutários é definido no momento da admissão do diretor. 

 

A revisão da remuneração fixa é atualizada a cada dois anos, com base em pesquisas de mercado, guias salariais das 

maiores empresas de consultoria em recursos humanos e na evolução das práticas salariais em empresas semelhantes. 

 

O valor da remuneração fixa mensal de cada diretor pode variar de acordo com suas funções, o tempo dedicado às suas 

atividades, suas competências e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. 

 

Remuneração Variável 
 

Os Diretores terão direito à remuneração variável por meio do pagamento de bônus. Os bônus podem constituir-se de 

remuneração e/ou incentivo baseado em ações, ou de remuneração e/ou incentivo extraordinário. O objetivo desta 

remuneração é o de oferecer uma compensação direta, baseada no sistema meritocrático, a fim de recompensar o bom 

desempenho dos Diretores pelo alcance ou pela superação de metas individuais, ou resultados e indicadores de 

desempenho da Companhia. O pagamento de bônus aos Diretores deverá respeitar os termos e as condições previamente 

aprovadas em Assembleia Geral da Companhia. 

 

Benefícios 
 

Os Diretores terão direito a benefícios pelo mero exercício do cargo como, por exemplo, assistência médica e 

odontológica, apólice de seguro de vida, vale-refeição e auxílio-creche. 

 

Remuneração Baseada em Ações 
 

Atualmente, a Companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”) que tem suas características e 

metodologias descritas na seção 13.4 abaixo. 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

 

Os administradores da Companhia são remunerados de acordo com as responsabilidades dos respectivos cargos, 

objetivando a manter o nível de competitividade da Companhia perante as práticas de mercado em empresas do mesmo 

porte, atraindo e retendo executivos e profissionais. A  Companhia aplica critérios de princípios éticos e técnicos na 

valorização das diferentes estruturas administrativas, primando o reconhecimento de performance diferenciada e 

embasada na força da meritocracia. 

 

Adicionalmente, a estratégia de remuneração, de forma geral, procura atrelar a remuneração aos objetivos estratégicos 

de curto, médio e longo prazo da Companhia, especialmente no tocante à remuneração variável a que podem ser 

elegíveis os membros da Diretoria. 

 

A Companhia acredita que as suas práticas com relação à remuneração de seus Administradores são eficazes para atrair, 

incorporar e reter profissionais qualificados no mercado, uma vez que a remuneração e os benefícios estão de acordo 

com o praticado pelo mercado, assegurando a retenção e motivação dos profissionais. 

 

 

 



 

 

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

 

Os membros dos comitês que sejam membros do Conselho de Administração ou Diretores não são remunerados pelo 

exercício de tais cargos, salvo se de outra forma deliberado pelo Conselho de Administração. 

 

Apenas os membros independentes do Conselho de Administração são remunerados pela Companhia, em linha com o 

disposto no Acordo de Acionistas Debêntures Conversíveis. principais indicadores de desempenho que são levados 

em consideração na  determinação de cada elemento da remuneração 

 

A remuneração fixa e os benefícios devidos aos membros da administração, como acima indicado, não estão diretamente 

atrelados a indicadores de desempenho e será baseada nas responsabilidades do cargo e experiência individuais. 

Especificamente sobre a remuneração variável, a atribuição de incentivos extraordinários     e bônus pode ser definida com 

base em indicadores de desempenho a ser determinados pelo Conselho de Administração. Conforme definido pelo 

respectivo órgão, assim, a remuneração variável poderá ser atrelada a metas globais da Companhia, metas 

departamentais ou metas individuais definidas para o executivo, considerando, dentre outros indicadores de 

desempenho, o EBITDA da Companhia, assim como seus resultados de geração de caixa, lucro líquido, margem líquida 

ou número de vendas ou unidades construídas. 

 

Adicionalmente, nota-se que os incentivos atribuídos aos beneficiários do Plano (conforme descrito no item “g” abaixo), 

pela sua natureza, estão relacionados à valorização futura da Companhia e das ações de sua emissão. 

 

c. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

 

A remuneração variável a que os Diretores e membros do Conselho de Administração são elegíveis, pode ser atrelada 

ao atingimento e/ou a superação de critérios e metas individuais e globais da Companhia previamente determinados 

pelo Conselho de Administração. 

 

A remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, bem como dos Diretores Estatutários e não 

Estatutários e Conselho Fiscal não está vinculada ou condicionada diretamente a indicadores de desempenho. 

 

d. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo 

prazo 

 

Por meio da Política e das demais práticas adotadas pela Companhia com relação à remuneração de seus 

administradores, a Companhia visa a estabelecer remuneração e benefícios compatíveis e competitivas com o mercado, 

atraindo e retendo profissionais qualificados, incentivados e engajados em sua estratégia de crescimento e seu plano de 

negócios. 

 

A Companhia oferece remuneração variável a Diretores e membros do Conselho de Administração por meio do 

pagamento de bônus, recompensando a superação ou o atingimento de metas individuais e globais da Companhia, com 

base em critérios e indicadores previamente determinados. 

 

Determinados administradores, ainda, a critério do Conselho de Administração, também podem ser        elegíveis ao 

recebimento de incentivos baseados em ações de emissão da Companhia, nos termos de planos submetidos à Assembleia 

Geral da Companhia. 

 

e. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos e indiretos 

 

Não aplicável, considerando que não há remuneração dos administradores da Companhia suportada por subsidiárias, 

controladas ou controladores diretos ou indiretos. 

 

f. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, 

tal como a alienação do controle societário do emissor 

 

Não existe remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários da Companhia. 

 

g. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual 

do conselho de administração e da diretoria, indicando: 

 

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam 



 

 

 

Nos termos da Política, a remuneração global anual do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, dos comitês 

de assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado, é fixada pela Assembleia 

Geral, competindo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração entre tais membros e 

sobre a repartição entre parcela  fixa e parcela variável. 

 

Também compete à Assembleia Geral criar e alterar planos de remuneração baseados em ações, ficando a cargo do 

Conselho de Administração deliberar sobre a criação de programas de remuneração variável, outorga de opções de 

compra de ações, ações restritas, de acordo com planos aprovados pela Assembleia Geral, estabelecendo suas condições 

e beneficiários. 

 

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a atualização 

de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a 

abrangência desses estudos 

 

A remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia  é fixada a partir de 

pesquisas de mercado e a evolução de práticas salariais em empresas comparáveis, visando a assegurar remuneração 

atrativa a seus administradores. 

 
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de 
remuneração do emissor 

 

A Política pode ser alterada, sempre que necessário, por deliberação do Conselho de Administração. 

 

As práticas de remuneração adotadas pela Companhia, bem como os elementos que a compõem, são periodicamente 

revisitadas e atualizadas de modo a manter a sua atratividade e competitividade. 

 

Especificamente no caso dos membros da Diretoria Estatutária e do Conselho de Administração, a Política determina a 

revisão da remuneração fixa adotada a cada 2 anos, com base em pesquisas de mercado e a evolução de práticas salariais 

em empresas comparáveis.  

 



 

 

 

 

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal 
 

 

 

Remuneração total do Exercício Social prevista para 31/12/2022 - Valores Anuais 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 8,00 5,08 0,00 13,08 

Nº de membros remunerados 
4,00 5,08 0,00 9,08 

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore 
1.800.000,00 2.400.000,00 0,00 4.200.000,00 

Benefícios direto e indireto 
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de 

outras 

remunerações 

fixas 

    

Remuneração variável     

Bônus 
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

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 

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) 
4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

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/Anual-

2022- CVM/SEP 

O número de membros do 

Conselho de Administração e 

da Diretoria Estatutária da 

Companhia foram calculados 

em linha com as disposições 

do Ofício Circular/Anual-

2022- CVM/SEP 

O número de membros do 

Conselho de Administração e 

da Diretoria Estatutária da 

Companhia foram calculados 

em linha com as disposições 

do Ofício Circular/Anual-

2022- CVM/SEP 

- 

Total da remuneração 5.800.000,00 3.550.000,00 0,00 9.350.000,00 

 

 

  



 

 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2021 - Valores Anuais 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 
5,58 4,67 0,00 10,25 

Nº de membros remunerados 
2,17 4,67 0,00 6,83 

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore 
397.202,32 1.405.814,16 0,00 1.803.016,48 

Benefícios direto e indireto 
0,00 97.040,04 0,00 97.040,04 

Participações em comitês 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de 

outras 

remunerações 

fixas 

    

Remuneração variável     

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 

Descrição de outras 

remunerações 

variáveis 

    

Pós-emprego 
0,00 0,00 0,00 0 

Cessação do cargo 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações 

(incluindo opções) 
0,00 0,00 0,00 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/Anual-

2022- CVM/SEP 

O número de membros do 

Conselho de Administração e 

da Diretoria Estatutária da 

Companhia foram calculados 

em linha com as disposições 

do Ofício Circular/Anual-

2022- CVM/SEP 

O número de membros do 

Conselho de Administração 

e da Diretoria Estatutária da 

Companhia foram 

calculados em linha com as 

disposições do Ofício 

Circular/Anual-2022- 

CVM/SEP 

- 

Total da remuneração 
397.202,32 1.502.854,20 0,00 1.900.056,52 

 

  



 

 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado 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 

Remuneração fixa anual     

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 

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 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 

    

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 

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 

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 

 

Total da remuneração 0,00 287.568,40 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 

Remuneração fixa anual     

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 

Descrição de 

outras 

remunerações 

fixas 

    

Remuneração variável     

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 

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 

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 

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 

 

Total da remuneração 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

 

 

  



 

 

 

13.3 - Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social 

corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte 

conteúdo: 

 

 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2022) 

 Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros 8,00 5,08 0,00 13,08 

Nº de membros remunerados 4,00 5,08 0,00 9,08 
Bônus 

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
N/A 

0 
N/A 

0 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A R$ 1.000.000,00 N/A R$ 1.000.000,00 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

N/A R$ 1.000.000,00 N/A R$ 1.000.000,00 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
0 

0 
N/A 

0 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0 0 N/A 0 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

0 0 N/A 0 

 

Remuneração variável para o exercício social encerrado em 2021 

 Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho Fiscal 
Total 

Nº total de membros 5,58 4,67 0,00 10,25 

Nº de membros remunerados 2,17 4,67 0,00 6,83 
Bônus 

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 
0 

N/A 
0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 

N/A R$ 2.500.000,00 N/A R$ 2.500.000,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

N/A R$ 1.220.066,00 N/A R$ 1.220.066,00 

Valor efetivamente 

reconhecido no resultado 

N/A 0 N/A 0 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
N/A 

0 
N/A 

0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas 

sejam atingidas 

N/A 0 N/A 0 

 

Remuneração variável para o exercício social encerrado em 2020 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho Fiscal 
Total 

Nº total de membros 0 2 0 2 

Nº de membros remunerados 0 1,66 0 1,66 

Bônus 

Valor mínimo previsto no plano 

de remuneração 
N/A 

0 
N/A 

0 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A R$10.033,00 N/A R$10.033,00 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas 

N/A R$10.033,00 N/A R$10.033,00 



 

 

 

Valor efetivamente 

reconhecido 

no resultado 

N/A R$10.033,00 N/A R$10.033,00 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 
0 

N/A 
0 

Valor máximo previsto no plano 

de remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas sejam 

atingidas 

N/A 0 N/A 0 

Valor 

efetivamente 
reconhecido no 

resultado 

N/A 0 N/A 0 

 

Remuneração variável prevista para o exercício social encerrado em 2019 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 0 2 0 2 

Nº de membros remunerados 0 0 0 0 

Bônus 

Valor mínimo previsto no 

plano de remuneração 
N/A 

0 
N/A 

0 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas 

sejam 
atingidas 

N/A 0 N/A 0 

Valor 

efetivamente 

reconhecido 
no 
resultado 

N/A 0 N/A 0 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no 

plano de remuneração 
N/A 

0 
N/A 

0 

Valor máximo previsto no plano 

de remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas 
sejam 
atingidas 

N/A 0 N/A 0 

Valor efetivamente 

reconhecid
o no 

resultado 

N/A 0 N/A 0 

 

  



 

 

 

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração e  Diretoria Estatutária 

 

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria 

estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever: 

 

Como nota introdutória a este item 13.4, a Companhia esclarece que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

realizada em 19 de novembro de 2021, nossos acionistas reunidos aprovaram o Plano de Outorga da Opção de Compra 

de Ações da Companhia (“SOP”) e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”), que poderão ser 

exercidos por seus beneficiários de acordo com os termos e condições da outorga, que deverá ser deliberada pelo Conselho 

de Administração. 

 

a. termos e condições gerais 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

No âmbito do 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. 

 

Todas as decisões relativas ao Plano deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração, que terá amplos poderes 

para implementar e conduzir o Plano, bem como para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a sua 

administração, além de eleger os participantes do Plano, o número de ações que poderá ser adquirido com o exercício de 

cada opção, o prazo de vigência e o prazo para o seu exercício, o preço de exercício e as condições de pagamento. 

 

O Conselho de Administração da Companhia, poderá criar Programas de Opção de Compra de Ações, nos quais constarão 

as condições específicas quanto aos Participantes.  

 

A outorga da Opção será realizada mediante a celebração dos Contratos entre a Companhia e cada um dos Beneficiários, 

os quais deverão prever, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração, a quantidade 

de Ações a que o Beneficiário terá direito uma vez exercidas as Opções. Caso o Conselho de Administração aprove 

Períodos de Vesting Parciais e/ou Período de Elegibilidade de forma diversa à prevista no Plano para um determinado 

Beneficiário, tais Períodos de Vesting Parciais e/ou o Período de Elegibilidade deverão estar expressamente previstos no 

respectivo Contrato. (“Programas”).  

 

Aos Beneficiários selecionados em cada Programa será dado o direito, mas não a obrigação, de adquirir as Opções que 

lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração, conforme os termos e condições estipulados em cada Programa, 

mediante pagamento de um preço a ser previsto no respectivo Programa, o qual deverá ser calculado de acordo com a 

seguinte equação (“Prêmio da Opção”): 

 



 

 

 

 

 

O preço de emissão por Ação a ser adquirida pelos Beneficiários em decorrência do exercício da Opção Adquirida será 

equivalente ao valor certo previsto em cada um dos Programas a ser calculado de acordo com a seguinte equação: média 

ponderada da cotação de fechamento da Ação nos últimos 30 (trinta) pregões, anteriores a respectiva Data de Outorga 

multiplicado por 120% (cento e vinte por cento) (“Preço de Exercício”). 

 

O pagamento do Preço de Exercício da Opção será realizado na forma estabelecida nos Programas e nos respectivos 

Contratos na data em que as Ações forem (i) Transferidas para o Beneficiário; ou (ii) subscritas pelo Beneficiário, 

conforme aplicável. 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

No âmbito do Plano, são elegíveis a receber as ações restritivas 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. 

 

Todas as decisões relativas ao Plano deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração, que terá amplos poderes 

para implementar e conduzir o Plano, bem como para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a sua 

administração, além de eleger os participantes do Plano, o número de ações que poderá ser adquirido com o exercício de 

cada opção, o prazo de vigência e o prazo para o seu exercício, o preço de exercício e as condições de pagamento. 

 

Quando do lançamento de cada Programa, o Conselho de Administração da Companhia fixará os termos e condições em 

um Contrato de Outorga de Ações Restritivas (“Contrato de Outoga de Ações Restritivas”), a ser celebrado entre a 

Companhia e cada Participante, definindo (i) a quantidade de Ações Objeto; (ii) os termos e condições para o efetivo 

recebimento das Ações Objeto; e (iii) a possibilidade de incidência de tributos sobre a entrega de Ações, inclusive IRRF, 

mediante a redução do número de Ações Objeto a serem efetivamente entregues ao Beneficiário. Caso o Conselho de 

Administração aprove Períodos de Vesting Parciais e/ou Período de Elegibilidade de forma diversa à prevista no Plano 



 

 

 

para um determinado Beneficiário. 

 

b. principais objetivos dos planos 

Os objetivos do Plano são objetivo de: (i) estimular a expansão, geração de valor, o êxito e a consecução dos objetivos 

sociais da Companhia e das sociedades por ela Controladas; (ii) alinhar os interesses dos Beneficiários com os interesses 

da Companhia e dos seus acionistas; e (iii) estimular a permanência dos Beneficiários na Companhia ou em suas 

Controladas. 

 

c. forma como o plano contribui para esses objetivos 

A remuneração baseada em ações tembém visa incentivar a implantação de ações de médio e longo prazo que gerem valor 

para a Companhia, refletindo, dessa forma, na valorização dos valores mobiliários emitidos pela Companhia em médio e 

longo prazo. Adicionalmente, permite que os Participantes, ao investir seus próprios recursos na Companhia, tenham mais 

incentivos para atuar em conformidade com os interesses dos acionistas e da Companhia e, consequentemente, gerar valor 

para a Companhia. 

 

Além disso, como a outorga ao beneficiário ocorre mediante avaliação de seus méritos, é responsavel pela estimulação 

da alta performance da equipe, bem como, proporciona incentivos para retenção e permanência dos principais executivos-

chave e colaboradores da Companhia, servindo ainda de atrativo para novos talentos. 

 

d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

A companhia não possui uma política formal de remuneração extensível a todos os beneficiários do plano, todavia sua 

prática é estar alinhada com os padrões de mercado de modo a atrair, reter e manter talentos. O plano se insere nesse 

contexto, além de visar os objetivos acima elencados. 

 

 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo 

Por meio de diversas condições de aquisição das ações, dentre as quais os prazos de carência para o exercício das opções 

outorgadas, os Planos promovem o alinhamento dos interesses dos Participantes, da Companhia e dos acionistas, pois 

oferece incentivos à implantação de ações de médio e longo prazo que gerem valor para a Companhia, refletindo, 

consequentemente, na valorização dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.  

 

Adicionalmente, o Plano busca fortalecer a retenção e permanência na Companhia dos executivos-chave e colaboradores 

da Companhia, bem como proporcionar diferenciais para a atração de novos talentos. 

 

Além disso, é importante destacar que a participação em conjunto com os demais acionistas da valorização das ações, 

bem como dos riscos a qual a Companhia está sujeita, faz com que os interesses da Companhia fiquem alinhados com os 

dos Participantes do Plano, gerando assim benefícios e geração de valor no médio e longo prazo, conforme mencionado 

acima. 

 

f. número máximo de ações abrangidas 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

Poderão ser entregues aos Beneficiários, no âmbito deste Plano, mediante o exercício das Opções Adquiridas, Ações 

representativas de, no máximo, 5% (cinco por cento) do capital social total da Companhia na data de aprovação deste 

Plano, quantidade que poderá ser ajustada. 

 

Cumpre ressaltar que os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga da Opção ou na subscrição 

ou aquisição, conforme o caso, de Ações objeto da Opção, nos termos do Artigo 171, §3º da Lei nº 6.404/76. 

 

 



 

 

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

Poderão ser entregues aos Beneficiários, no âmbito deste Plano, Ações representativas de, no máximo, 5% (cinco por 

cento) do capital social total da Companhia na data de aprovação deste Plano. A quantidade de Ações objeto deste Plano 

poderá ser ajustada.  

 

Com o propósito de satisfazer o direito ao recebimento de Ações nos termos do Plano, a Companhia, sujeita à lei e/ou à 

regulação aplicáveis, alienará Ações mantidas em tesouraria por meio de operação privada, sem custo para os 

Beneficiários. 

 

g. número máximo de opções a serem outorgadas 

Caberá ao Conselho de Administração da Companhia, estabelecer a quantidade total de opções a serem outorgadas por 

meio dos Programas, elegendo os beneficiários em favor dos quais serão outorgadas opções, nos termos do Plano. O total 

de opções outorgadas no âmbito do Plano não poderá ultrapassar o limite descrito na letra “f” acima. 

 

h. condições de aquisição de ações 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

O Conselho de Administração da Companhia aprovará, anualmente ou sempre que julgar conveniente, um Programa 

destinado aos Beneficiários.  

 

Aos Beneficiários selecionados em cada Programa será dado o direito, mas não a obrigação, de adquirir as Opções que 

lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração, conforme os termos e condições estipulados em cada Programa, 

mediante pagamento de um preço a ser previsto no respectivo Programa. 

 

A outorga da Opção será realizada mediante a celebração dos Contratos entre a Companhia e cada um dos Beneficiários, 

os quais deverão prever, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração, a quantidade 

de Ações a que o Beneficiário terá direito uma vez exercidas as Opções. Caso o Conselho de Administração aprove 

Períodos de Vesting Parciais e/ou Período de Elegibilidade de forma diversa à prevista neste Plano para um determinado 

Beneficiário, tais Períodos de Vesting Parciais e/ou o Período de Elegibilidade deverão estar expressamente previstos no 

respectivo Contrato. 

 

A entrega das Ações decorrentes do exercício da Opção Adquirida ao Beneficiário somente ocorrerá quando todas as 

exigências legais, regulamentares e contratuais tiverem sido integralmente cumpridas, de modo que a outorga da Opção 

em si não garante ao Beneficiário quaisquer direitos sobre as Ações objeto das Opções, bem como não representa garantia 

do seu recebimento. 

 

As Opções outorgadas a cada um dos Beneficiários serão divididas em 4 (quatro)lotes iguais, representando cada um 1/4 

(um quarto) do total das Ações objeto das Opções (“Lotes”). Desde que cumprida as condições previstas no Contrato de 

Opção de Outorga de Ações, os Lotes estarão disponíveis para exercício anualmente, da seguinte forma:  

 

(i) No fim do Período de Elegibilidade, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas;  

(ii) No fim do Primeiro Período de Vesting, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas; 

(iii) No fim do Segundo Período de Vesting, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas; e 

(iv) No fim do Terceiro Período de Vesting, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas. 

 

Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos Programas e nos respectivos Contratos, desde que o 

Beneficiário tenha permanecido ininterruptamente ocupando seu respectivo cargo na Companhia ou de suas Controladas 

(seja como empregado, seja como membro da administração) desde a data a Data de Outorga até o fim do Período de 

Elegibilidade e de cada um dos Períodos de Vesting Parcial, conforme aplicável, as Opções referentes àquele Lote poderão 



 

 

 

ser exercidas em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data do fim do Período de Elegibilidade ou do respectivo 

Período de Vesting Parcial, conforme aplicável, mediante o pagamento do Preço de Exercício (“Prazo de Exercício”). 

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

O Conselho de Administração da Companhia aprovará, anualmente ou sempre que julgar conveniente, um Programa 

destinado aos Beneficiários.  

 

A outorga do direito ao recebimento de Ações será realizada mediante a celebração de Contratos entre a Companhia e 

cada um dos Beneficiários, os quais deverão prever, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de 

Administração: (i) a quantidade de Ações Objeto; (ii) os termos e condições para o efetivo recebimento das Ações Objeto; 

e (iii) a possibilidade de incidência de tributos sobre a entrega de Ações, inclusive IRRF, mediante a redução do número 

de Ações Objeto a serem efetivamente entregues ao Beneficiário. Caso o Conselho de Administração aprove Períodos de 

Vesting Parciais e/ou Período de Elegibilidade de forma diversa à prevista neste Plano para um determinado Beneficiário, 

tais Períodos de Vesting Parciais e o Período de Elegibilidade deverão estar expressamente previstos no respectivo 

Contrato. 

 

A Transferência das Ações Objeto ao Beneficiário somente ocorrerá quando todas as exigências legais, regulamentares e 

contratuais tiverem sido integralmente cumpridas, de modo que a outorga do direito ao recebimento das Ações Objeto 

em si não garante ao Beneficiário quaisquer direitos sobre tais Ações Objeto, bem como não representa garantia do seu 

recebimento. 

 

Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos Programas e nos respectivos Contratos, desde que o 

Beneficiário tenha permanecido ininterruptamente vinculado como empregado da Companhia ou de suas Controladas, 

conforme o caso, desde a Data de Outorga até o fim do Período de Elegibilidade e de cada um dos Períodos de Vesting 

Parcial, conforme aplicável, as Ações Objeto referente aquele Lote serão Transferidas ao Beneficiário em até 90 (noventa) 

dias a contar do fim do respectivo Período de Vesting Parcial, sem qualquer custo para o Beneficiário (“Prazo de 

Transferência”). 

 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

O preço de emissão por Ação a ser adquirida pelos Beneficiários em decorrência do exercício da Opção Adquirida será 

equivalente ao valor certo previsto em cada um dos Programas a ser calculado de acordo com a seguinte equação: média 

ponderada da cotação de fechamento da Ação nos últimos 30 (trinta) pregões, anteriores a respectiva Data de Outorga 

multiplicado por 120% (cento e vinte por cento) (“Preço de Exercício”). 

 

O pagamento do Preço de Exercício da Opção será realizado na forma estabelecida nos Programas e nos respectivos 

Contratos na data em que as Ações forem (i) Transferidas para o Beneficiário; ou (ii) subscritas pelo Beneficiário, 

conforme aplicável. 

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

O instrumento de incentivo de longo prazo ocorre por meio da concessão de ações, não há fixação do preço de aquisição 

ou exercício. 

 

j. critérios para fixação do prazo de exercício 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 



 

 

 

As Opções outorgadas a cada um dos Beneficiários serão divididas em 4 (quatro)lotes iguais, representando cada um 1/4 

(um quarto) do total das Ações objeto das Opções (“Lotes”). Desde que cumprida a condição prevista no Programa e no 

Contrato, os Lotes estarão disponíveis para exercício anualmente, da seguinte forma:  

 

(i) No fim do Período de Elegibilidade, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas;  

(ii) No fim do Primeiro Período de Vesting, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas; 

(iii) No fim do Segundo Período de Vesting, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas; e 

(iv) No fim do Terceiro Período de Vesting, 1/4 (um quarto) das Opções poderão ser exercidas. 

 

Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos Programas e nos respectivos Contratos, desde que o 

Beneficiário tenha permanecido ininterruptamente ocupando seu respectivo cargo na Companhia ou de suas Controladas 

(seja como empregado, seja como membro da administração) desde a data a Data de Outorga até o fim do Período de 

Elegibilidade e de cada um dos Períodos de Vesting Parcial, conforme aplicável, as Opções referentes àquele Lote poderão 

ser exercidas em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data do fim do Período de Elegibilidade ou do respectivo 

Período de Vesting Parcial, conforme aplicável, mediante o pagamento do Preço de Exercício (“Prazo de Exercício”).  

 

O Conselho de Administração poderá, caso entenda mais adequado, estipular um Prazo de Exercício superior ao previsto 

acima, mas, em hipótese alguma, reduzir o referido Prazo de Exercício. 

 

O Conselho de Administração terá o prazo de até 90 (noventa) dias contados da Data de Exercício para (i) Transferir as 

Ações objeto do exercício das Opções Adquiridas e/ou das Opções Não Adquiridas Antecipadas ao Beneficiário; e/ou (ii) 

aprovar, em sede de reunião do Conselho de Administração, o aumento de capital social, com base no capital autorizado 

da Companhia, a ser subscrito pelo(s) Beneficiário(s) que tiver(em) exercido suas respectivas Opções Adquiridas e/ou 

das Opções Não Adquiridas Antecipadas. 

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

As ações são transferidas aos Beneficiários, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Plano de Outorga de 

Ações Restritas, no Programa de Outorga de Ações Restritas e em cada contrato individual, de modo que não há exercício. 

 

k. forma de liquidação 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

Atendidas as exigências e condições previstas no Plano e nos respectivos Programas, inclusive prazos de carência, quando 

aplicáveis, e prazos de exercício, e desde que assinado o Contrato de Opção, o Participante terá direito, mediante o 

pagamento do preço de exercício, ao exercício das opções.  

 

O pagamento do Preço de Exercício da Opção será realizado na forma estabelecida nos Programas e nos respectivos 

Contratos na data em que as Ações forem (i) Transferidas para o Beneficiário; ou (ii) subscritas pelo Beneficiário, 

conforme aplicável. 

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

As ações são transferidas aos Beneficiários, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Plano de Outorga de 

Ações Restritas, no Programa de Outorga de Ações Restritas e em cada contrato individual.. 

 

O Beneficiário receberá as Ações correspondentes em até 90 (noventa) dias a contar do fim do respectivo Período de 

Vesting Parcial, sem qualquer custo para o Beneficiário 

 

 



 

 

 

l. restrições à transferência das ações 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

O Conselho de Administração poderá impor restrições à transferência das Ações entregues aos Beneficiários, para fins 

de cumprimento de norma ou lei aplicável, podendo também reservar para a Companhia opções de recompra e/ou direitos 

de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário de tais Ações, conforme vier a ser previsto no respectivo Contrato.  

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

O Conselho de Administração poderá impor restrições à transferência das Ações entregues aos Beneficiários, para fins 

de cumprimento de norma ou lei aplicável, podendo também reservar para a Companhia opções de recompra e/ou direitos 

de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário de tais Ações Objeto, conforme vier a ser previsto no respectivo 

Contrato. 

 

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e permanecerá vigente por prazo 

indeterminado, podendo, no entanto, ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral, observado que a 

extinção do Plano não afetará os Contratos até então celebrados e os direitos plenamente adquiridos com base em tais 

Contratos. 

 

O direito ao recebimento das Ações nos termos do Plano será automaticamente extinto, sem direito a qualquer 

indenização, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, nos 

seguintes casos: 

 

(i) mediante o distrato do Contrato por mútuo acordo;  

(ii) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou 

(ii) nas hipóteses de Desligamento do Beneficiário. 

 

Ademais, qualquer alteração legal significativa aplicável às companhias abertas e ao Plano de Outorga da Opção de 

Compra de Ações, incluindo alteração na legislação trabalhista e/ou em normas fiscais, poderá levar à revisão integral. 

 

Se o número de Ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído como resultado de grupamentos ou 

desdobramentos, as Ações objeto de outorga de Opções não exercidas e o Preço de Exercício serão proporcionalmente 

ajustados. 

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

O direito ao recebimento das Ações Objeto nos termos do Plano será automaticamente extinto, sem direito a qualquer 

indenização, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, nos 

seguintes casos: 

 

(i) mediante o distrato do Contrato por mútuo acordo;  

(ii) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou 

(iiii) nas hipóteses de Desligamento do Beneficiário 

 

Ademais, qualquer alteração legal significativa aplicável às companhias abertas e ao Plano de Outorga da Opção de 

Compra de Ações, incluindo alteração na legislação trabalhista e/ou em normas fiscais, poderá levar à revisão integral. 



 

 

 

 

Se o número de Ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído como resultado de grupamentos ou 

desdobramentos, as Ações objeto de outorga de Opções não exercidas e o Preço de Exercício serão proporcionalmente 

ajustados. 

 

n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de remuneração 

baseado em ações 

 

Plano de Outorga da Opção de Compra de Ações da Companhia (“SOP”) aprovado em 2021:   

 

Para fins do Plano, o termo desligamento significa o término da relação jurídica entre o Beneficiário e a Companhia ou 

sua Controlada, por qualquer motivo, incluindo, sem limitação, o pedido de demissão voluntária ou dispensa, com ou sem 

Justo Motivo, término do mandato, aposentadoria (com término contratual, conforme aplicável), invalidez permanente ou 

falecimento, observado que (i) eventual desligamento do Beneficiário da Companhia ou de sociedade por ela Controlada, 

seguido de eleição e investidura ou contratação de tal Beneficiário para outro cargo de administrador da Companhia ou 

de sociedade por ela Controlada, e (ii) transferência do Beneficiário entre sociedades do mesmo grupo econômico da 

Companhia, não caracterizam Desligamento. 

 

Nas hipóteses de Desligamento do Beneficiário: 

 

Caso o Beneficiário seja Desligado do cargo exercido na Companhia por vontade da Companhia, sem Justo Motivo, serão 

adotados os seguintes critérios: (i) as Opções Adquiridas e as Opções Não Adquiridas Antecipadas na data do 

Desligamento, conforme aplicável, poderão ser exercidas até o fim do Prazo de Exercício; após esse prazo, as Opções 

Adquiridas e as Opções Não Adquiridas Antecipadas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, 

independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem qualquer direito a indenização; e (ii) as Opções Não Adquiridas 

na data do Desligamento restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 

notificação, e sem direito a qualquer indenização e/ou pagamento. Para que não haja dúvidas, nesta hipótese, o Prazo de 

Exercício para as Opções Não Adquiridas Antecipadas será o mesmo Prazo de Exercício aplicável para o último Lote das 

Opções Adquiridas pelo Beneficiário. 

Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data do Desligamento, a Companhia deverá pagar ao Beneficiário, mediante 

transferência de fundos imediatamente disponíveis, o valor do Prêmio da Opção, corrigido pela variação positiva do 

IPCA, proporcional às Opções Não Adquiridas, exclusivamente, não sendo devido, portanto, qualquer outro valor e/ou 

pagamento do Prêmio da Opção para quaisquer outras Opções e/ou circunstâncias.  

 

Caso o Beneficiário seja Desligado do cargo exercido na Companhia, por vontade própria, serão adotados os seguintes 

critérios: (i) as Opções Adquiridas na data do Desligamento poderão ser exercidas até o fim do Prazo de Exercício; após 

esse prazo, as Opções Adquiridas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio 

ou notificação, e sem qualquer direito a indenização e/ou pagamento, inclusive do Prêmio da Opção; e (ii) as Opções Não 

Adquiridas na data do Desligamento restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso 

prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização e/ou pagamento, inclusive do Prêmio da Opção. Todas as 

Opções Adquiridas não exercidas caducarão e restarão extintas de pleno direito, sem que os Beneficiários tenham direito 

a qualquer  

indenização e/ou pagamento, inclusive do Prêmio da Opção.  

 

Caso o Beneficiário seja Desligado da Companhia, por Justo Motivo, todas as Opções ainda não exercidas na data do 

Desligamento, (sejam elas Opções Adquiridas ou Opções Não Adquiridas), serão automaticamente extintas, de pleno 

direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, sem que os Beneficiários tenham direito a qualquer 

indenização e/ou pagamento, inclusive do Prêmio da Opção. 

 

 

 



 

 

 

Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“RSU”) aprovado em 2021: 

 

Para fins do Plano, o termo desligamento significa o término da relação jurídica entre o Beneficiário e a Companhia ou 

de sua Controlada, por qualquer motivo, incluindo, sem limitação, o pedido de demissão voluntária ou dispensa, com ou 

sem Justo Motivo, aposentadoria (com término contratual, conforme aplicável), invalidez permanente ou falecimento, 

observado que (i) eventual desligamento do Beneficiário da Companhia ou de sua Controlada, seguido de eleição e 

investidura ou contratação de tal Beneficiário para outro cargo de administrador da Companhia ou de sua Controlada, e 

(ii) transferência do Beneficiário entre sociedades do mesmo grupo econômico da Companhia, não caracterizam 

Desligamento. 

 

Nas hipóteses de Desligamento do Beneficiário 

 

Caso o Beneficiário seja Desligado do cargo exercido na Companhia por vontade da Companhia, sem Justo Motivo, serão 

adotados os seguintes critérios: (i) as Ações Adquiridas e as Ações Não Adquiridas Antecipadas existentes na data do 

Desligamento, conforme aplicável, serão Transferidas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data do 

Desligamento; e (ii) as Ações Não Adquiridas na data do Desligamento restarão automaticamente extintas, de pleno 

direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.  

 

Caso o Beneficiário seja Desligado do cargo exercido na Companhia, por vontade própria, serão adotados os seguintes 

critérios: (i) as Ações Adquiridas na data do Desligamento serão Transferidas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

contados da data do Desligamento; e (ii) as Ações Não Adquiridas na data do Desligamento restarão automaticamente 

extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.  

 

Caso o Beneficiário seja Desligado da Companhia, por Justo Motivo, todas as Ações Objeto ainda não recebidas na data 

do Desligamento, (sejam elas Ações Adquiridas ou Ações Não Adquiridas), serão automaticamente extintas, de pleno 

direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização ao Beneficiário. 

  



 

 

 

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 houve remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária reconhecida no 

resultado da Companhia no exercício social findos em 31 de dezembro de 2021, de modo que os respectivos quadros não 

são apresentados. 

A tabela abaixo apresenta as informações referentes à remuneração baseada em ações dos administradores da Companhia 

prevista para o exercício social corrente: 

 

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL 

CORRENTE (2022) 

PRIMEIRO PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

 CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

Nº total de membros 8 5 

Nº de membros remunerados 6 N/A 

Preço médio ponderado de 

exercício: 

O preço de exercício corresponderá 

à média ponderada da cotação de 

fechamento da ação nos últimos 30 

pregões anteriores a respectiva 

Data de Outorga multiplicado por 

120%* 

N/A 

(a) Das opções em aberto no 

início do exercício social 
N/A N/A 

(b) Das opções perdidas durante 

o exercício social 
N/A N/A 

(c) Das opções exercidas 

durante o exercício social 
N/A N/A 

(d) Das opções expiradas 

durante o exercício social 
N/A N/A 

Diluição potencial no caso do 

exercício de todas as opções 

outorgadas 

N/A* N/A 

* A remuneração do plano de opções deve ser realizada a partir das ações detidas em tesouraria pela Companhia na 

presente data, por tanto, não há previsão de diluição. Na data deste documento, o Plano de Opções ainda não teve suas 

premissas definidas em contrato e por isso, as previsões aqui indicadas foram baseadas nos Planos de Remuneração já 

aprovados pela Companhia.  

 

OUTORGAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE (2022) 

PRIMEIRO PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

 CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

Outorga de opções de compras 

de ações 

N/A N/A 



 

 

 

Data prevista para outorga N/A N/A 

Quantidade de opções a serem 

outorgadas 
N/A N/A 

Prazo para que as opções se tornem 

exercíveis 
N/A N/A 

Prazo máximo para exercício das 

opções 
N/A N/A 

Prazo de restrição à transferência 

das ações 
N/A N/A 

Valor justo das opções na data da 

outorga 
N/A N/A 

 

  



 

 

 

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. 

  



 

 

 

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 

  



 

 

 

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: 

 

Todas as informações relacionadas aos planos de remuneração, incluindo cálculos de precificação do valor das 

ações e opções estão detalhadas no item 13.4 acima.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 em 31 de dezembro de 2021:  

 

Ações da Companhia 

Órgão Quantidade % 

Conselho de Administração* 101.875.312 36,17% 

Diretoria 17.659.451 6,27% 

* As ações detidas por membros do Conselho de Administração que também ocupam cargo na Diretoria Estatutária foram contabilizadas neste campo. 

  



 

 

 

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. 

 



 

 

 

13.11 -  Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal: 

 

 Diretoria Estatutária Conselho de Administração                                    Conselho Fiscal 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Nº de membros 4,67 2,00 2,00 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nº de membros 

remunerados 
4,67 1,66 1,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor da maior 

remuneração (Reais) 
413.377,23 145.737,05 45.000,00 127.839,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor da menor 

remuneração (Reais) 
238.207,68 141.831,35 45.000,00 41.568,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor médio da 

remuneração (Reais) 
398.503,19 173.233,98 45.000,00 183.324,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Observação 

 

Diretoria 

Estatutária 

31/12/2021 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. O valor médio da remuneração anual de cada órgão corresponde à divisão do valor total da remuneração 

anual de cada órgão pelo número de membros remunerados informado para o respectivo órgão. O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão deverá foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas 

as remunerações reconhecidas no resultado. O valor da menor remuneração anual individual de cada órgão exclui todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. Cálculo 

realizado considerando número de diretores estatutários remunerados conformeinformado no item 13.16  

31/12/2020 

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. 

31/12/2019 

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. 

 

  



 

 

 

 

Conselho de 

Administração 

31/12/2021 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP. O valor médio da remuneração anual de cada órgão corresponde à divisão do valor total 

da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados informado para o respectivo órgão. O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão deverá foi apurado sem 

qualquer exclusão, considerando todas as remunerações reconhecidas no resultado. O valor da menor remuneração anual individual de cada órgão exclui todos os membros do respectivo órgão que tenham 

exercido o cargo por menos de 12 meses. Todos os membros remunerados do Conselho passaram a receber a partir de maio/2021, por tanto, nenhum teve a remuneração reconhecida nos resultados de 2021 

em 12 meses completos. Os membros remunerados do Conselho exerceram a função por 3, 6 e 8 meses no último exercício social. 

31/12/2020 
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. 

31/12/2019 
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. 

 

 



 

 

 

13.12 - Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de 

remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do  cargo ou de aposentadoria, indicando quais 

as consequências financeiras para o emissor 
 

Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou 

indenização para os administradores da Companhia em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. 
 

A Companhia contrata seguro de responsabilidade civil (D&O insurance) para membros da Diretoria  e Conselho de 

Administração, assim como para administradores de suas controladas. Para mais informações, vide seção 12.11 deste 

Formulário de Referência. 

  



 

 

 

13.13 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no 

resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que 

sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto 

 

 

Órgão 2019 2020 2021 

Diretoria Estatutária N/A N/A 100,00% 

Conselho de Administração N/A N/A N/A 

Conselho Fiscal N/A N/A N/A 

 

 Até fevereiro de 2021, a Companhia era constituída sob a forma de sociedade limitada, não havendo a instituição de 

Conselho de Administração ou Diretoria Estatutária.  

 

Adicionalmente, a Companhia informa que o Conselho Fiscal não foi instalado em nenhum dos exercícios sociais acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

  



 

 

 

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: 

 
Exercício social 2021– remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor 

 

R$ mil 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e indiretos - - - - 

Controladas do emissor R$ 50,7 - - R$ 50,7 

Sociedades sob controle comum - - - - 

 

Exercício social 2021 – demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas 

 

R$ mil 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e indiretos - - - - 

Controladas do emissor - - - - 

Sociedades sob controle comum - - - - 

 

Nenhum membro do Conselho da Administração ou da Diretoria Estatutária recebeu remuneração decorrente de suas 

atividades na Companhia cujos valores tenham sido reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de 

sociedades sob controle comum e de controladas nos exercícios encerrados em 2020 e 2019.  

  



 

 

 

13.16 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:  

Transformação Societária 

A Companhia esclarece que foi constituída sob a forma de sociedade limitada, tendo sua transformação em sociedade anônima 

(então de capital fechado) sido aprovada apenas em fevereiro de 2021. 
 

Nesse sentido, considerando que previamente a sua transformação em sociedade anônima, operando sob a forma de 

sociedade limitada, não havia a constituição de Conselho de Administração, Diretoria Estatutária ou Conselho Fiscal, e a 

administração social ficava a cargo de seus sócios administradores, as informações sobre remuneração dos membros desses 

órgãos referentes aos períodos anteriores a essa alteração, não seriam aplicáveis para fins deste Formulário de Referência. 

 

De qualquer forma, para fins de padronização, a Companhia apresenta as informações sobre a remuneração de referidos 

sócios-administradores na linha da Diretoria Estatutária. 
 

Abaixo, seguem tabelas com o cálculo de cada órgão apurado nos termos do Ofício Circular Anual 2022 CVM/SEP, 

aferindo-se o número de membros em cada mês do exercício, somando o resultado de todos os meses e dividindo o número 

de meses do exercício, obtendo assim, uma média anual de nº de membros dos órgãos da administração. Nos últimos três 

exercícios sociais e no exercício social corrente o cálculo dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

Estatutária se deu conforme demonstrado a seguir: 

 

Conselho de Administração 

 
Previsão para 2022 

Mês 
Número total de membros 

Número total de membros 

remunerados 
Janeiro 8 4 

Fevereiro 8 4 

Março 8 4 

Abril 8 4 

Maio 8 4 

Junho 8 4 

Julho 8 4 

Agosto 8 4 

Setembro 8 4 

Outubro 8 4 

Novembro 8 4 

Dezembro 8 4 

Total 96 48 

Média (Total / nº meses) 8 4 

 

Diretoria Estatutária 

 
 Previsão para 2022 

Mês 
Número total de membros 

Número total de membros 

remunerados 

Janeiro 
6 6 

Fevereiro 5 5 

Março 5 5 
Abril 5 5 
Maio 5 5 

Junho 5 5 
Julho 5 5 

Agosto 5 5 

Setembro 5 5 
Outubro 5 5 

Novembro 5 5 

Dezembro 5 5 
Total 61 61 

Média (Total / nº meses) 5,08 5,08 

 

 

 

 



 

 

 

Conselho de Administração 

 
Exercício para 2021 

Mês 
Número total de membros 

Número total de membros 

remunerados 
Janeiro 0 0 

Fevereiro 3 0 

Março 3 0 

Abril 3 0 

Maio 7 3 

Junho 7 3 

Julho 7 3 

Agosto 7 3 

Setembro 7 3 

Outubro 7 3 

Novembro 8 4 

Dezembro 8 4 

Total 67 26 

Média (Total / nº meses) 5,58 2,17 

 

Diretoria Estatutária 

 
Exercício para 2021 

Mês Número total de membros 
Número total de membros 

remunerados 

Janeiro 2 2 
Fevereiro 2 2 

Março 2 2 

Abril 2 2 

Maio 6 6 

Junho 6 6 

Julho 6 6 

Agosto 6 6 

Setembro 6 6 

Outubro 6 6 

Novembro 6 6 

Dezembro 6 6 

Total 56 56 

Média (Total / nº meses) 4,67 4,67 

 

Diretoria Estatutária 

 
Exercício para 2020 

Mês Número total de membros Número total de membros 

remunerados 
Janeiro 2 1 

Fevereiro 2 1 

Março 2 1 

Abril 2 1 

Maio 2 2 

Junho 2 2 

Julho 2 2 

Agosto 2 2 

Setembro 2 2 

Outubro 2 2 

Novembro 2 2 

Dezembro 2 2 

Total 24 20 

Média (Total / nº meses) 2 1,66 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diretoria Estatutária 

Exercício para 2019 

Mês Número total de membros Número total de membros remunerados 

Janeiro 2 1 

Fevereiro 2 1 

Março 2 1 

Abril 2 1 

Maio 2 1 

Junho 2 1 

Julho 2 1 

Agosto 2 1 

Setembro 2 1 

Outubro 2 1 

Novembro 2 1 

Dezembro 2 1 

Total 24 12 

Média (Total / nº meses) 2 1 

 

Remuneração baseada em ações (cancelamento) 

 

Em 1º de abril de 2021, a Companhia reavaliou o plano de remuneração baseado em ações aprovado em 04 de 

fevereiro de 2021 (“Plano”) 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. 
 

As despesas com o cancelamento do plano de opções de ações totalizaram R$ 1.957, sem efeito caixa. A 

Companhia esclarece que não houve efetivo exercício ou pagamento das opções do Plano, contudo, fez-se 

necessário o reconhecimento de impacto contábil decorrente do Plano, nos termos exigidos pelo pronunciamento 

técnico CPC 10 – Plano baseado em ações. 

 


