
 

 

     

 

 

 

 

 
  

Comunicado ao mercado 

TC TRADERS CLUB S.A. 

CNPJ: 26.345.998/0001-50 

NIRE: 35.300.566.521 

RIWeb divulga nova marca e posicionamento e agora é Prisma 

O TC Traders Club S.A. (“Companhia” ou “TC”) comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que a RIWeb, empresa adquirida em outubro de 2021, lançou nesta 

data sua nova marca e passa a se chamar Prisma. 

 

A transformação representa um novo marco no posicionamento da empresa, que, 

após 13 anos de mercado, está ampliando seu foco para muito além do 

desenvolvimento de websites para times de relações com investidores e passará a 

atuar para todo o mercado de capitais. 

 

A Prisma traz consigo o lema “all-in-one for capital markets” (“a solução completa para 

o mercado de capitais”, em português), com atuação baseada em três pilares: 

Consultoria, Tecnologia e Design. A empresa oferecerá aos clientes novos produtos e 

serviços para aperfeiçoar a estratégia de comunicação com o mercado e para atender 

tudo o que atuais e futuros clientes precisam ao se tratar de mercado de capitais, 

desde o apoio a empresas que estão abrindo capital até as mais experientes no setor. 

 

Os clientes da Prisma terão ainda acesso aos mais de 640 mil investidores da 

comunidade TC; à TC Economatica, terminal de inteligência de mercado e política; e à 

TC Sfoggia, que atua na recuperação de impostos com apoio de tecnologia a partir da 

otimização fiscal. 



 

 

     

 

 

 

O TC tem investido e crescido muito no segmento B2B e enxerga um enorme potencial 

de mercado para a Prisma, sobretudo considerando todas as sinergias em relação à 

sua expertise tecnológica e à de sua comunidade. 

 

Ademais, a Companhia informa que manterá os seus acionistas e o mercado em geral 

informados a respeito deste e de qualquer outro assunto relevante. 

 

 

 

São Paulo, 23 de maio de 2022. Pedro Medeiros Machado 

Diretor de Relações com Investidores 


