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

Aos(às) Administradores(as), Conselheiros(as) e Acionistas da 
TC Traders Club S.A.  
São Paulo – SP 

Introdução 
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da TC Traders Club S.A. 
(“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 
30 de junho de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findo 
naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses 
findo naquela data, incluindo as notas explicativas. 

A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e 
consolidadas de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional  
IAS 34 “Interim Financial Reporting”, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis 
intermediárias com base em nossa revisão. 

Alcance da revisão 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de 
informações intermediárias (NBC TR 2410 “Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo 
Auditor da Entidade” e ISRE 2410 “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent 
Auditor of the Entity”, respectivamente). A revisão de informações intermediárias consiste na realização 
de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na 
aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão.  

O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo 
com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos 
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. 
Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. 

Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas  
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais 
acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e 
a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente 
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 
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Outros assuntos 
Demonstrações do valor adicionado 

As informações trimestrais acima referidas incluem as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), 
individuais e consolidadas, referentes ao período de seis meses findo em 30 junho de 2021, elaboradas 
sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar 
para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em 
conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas 
com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e 
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a 
acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às 
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 

São Paulo, 12 de agosto de 2021 

 

Régis Eduardo Baptista dos Santos 
CT CRC 1SP-255.954/O-0 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1 



Notas 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 42.953         6.161           46.791         6.180           
Contas a receber 8 8.469           4.196           9.640           4.196           
Adiantamentos - 523              82                581              87                
Impostos a recuperar - 718              27                794              27                
Outros créditos 9 2.885           163              2.933           163              
Partes relacionadas 19 307              170              307              -                   

Total do ativo circulante 55.855         10.799         61.046         10.653         

Ativo não circulante

Outros créditos LP 9 1.150           1.150           1.150           1.150           
Ativo fiscal diferido 14 2.184           -                   2.184           -                   
Investimentos 10 79.813         7                  -               -                   
Imobilizado 11 14.737         5.471           15.297         5.624           
Intangível 12 4.342           2.587           80.922         2.587           

Total do ativo não circulante 102.226       9.215           99.553         9.361           

Total Ativo 158.081       20.014         160.599       20.014         

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

Controladora Consolidado

TC Traders Club S/A

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais)

ATIVO
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Notas 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Passivo circulante
Obrigações sociais e trabalhistas - 2.007                      43                           2.445                      43                           
Obrigações tributárias 13 1.185                      2.071                      1.935                      2.071                      
Passivo de contrato 15 3.395                      1.948                      4.369                      1.948                      
Arrendamento 17 2.584                      1.010                      2.749                      1.010                      
Outras contas a pagar 18 22.946                    337                         23.026                    337                         

Total do passivo circulante 32.117                    5.409                      34.524                    5.409                      

Passivo não circulante
Debentures conversíveis em ações 16 72.516                    -                              72.516                    -                              
Arrendamento LP 17 4.571                      2.041                      4.682                      2.041                      

Total do passivo não circulante 77.087                    2.041                      77.198                    2.041                      

Patrimônio líquido 21
Capital social 5.710                      5.000                      5.710                      5.000                      
Reserva de capital 36.640                    -                              36.640                    -                              
Reserva de lucros 6.527                      7.564                      6.527                      7.564                      

Total do patrimônio líquido 48.877                    12.564                    48.877                    12.564                    

Total do passivo e patrimônio líquido 158.081                  20.014                    160.599                  20.014                    

Consolidado

TC Traders Club S/A

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais)

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

Controladora

PASSIVO
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Notas 01/04/2021 à 
30/06/2021

01/01/2021 à 
30/06/2021

01/04/2020 à 
30/06/2020

01/01/2020 à 
30/06/2020

01/04/2021 à 
30/06/2021

01/01/2021 à 
30/06/2021

01/04/2020 à 
30/06/2020

01/01/2020 à 
30/06/2020

 
Receita líquida 22 18.652                 33.109               7.850                   11.120              23.240               37.697             7.850                  11.120                

Custo do serviço prestado 23 (7.509)                  (11.194)              (1.247)                  (2.055)               (8.898)                (12.583)            (1.247)                 (2.055)                 

Lucro bruto 11.143                 21.915               6.603                   9.065                14.342               25.114             6.603                  9.065                  

Receitas (despesas) operacionais

Despesas com vendas / marketing 23 (4.159)                  (6.561)                (350)                     (621)                  (4.341)                (6.743)              (350)                    (621)                    

Gerais e administrativas 23 (11.128)                (17.431)              (1.473)                  (2.326)               (12.041)              (18.420)            (1.473)                 (2.326)                 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 23 (2.213)                  (2.213)                -                       -                    (2.213)                (2.213)              -                      -                      

Equivalência patrimonial 10 1.538                   1.461                 -                       -                    -                     -                   -                      -                      

(15.962)                (24.744)              (1.823)                  (2.947)               (18.595)              (27.376)            (1.823)                 (2.947)                 

Resultado operacional antes do resultado financeiro (4.819)                  (2.829)                4.780                   6.118                (4.253)                (2.262)              4.780                  6.118                  

Receita financeira 24 281                      321                    8                          13                     281                    321                  8                         13                       

Despesa financeira 24 (507)                     (699)                   (21)                       (25)                    (521)                   (714)                 (21)                      (25)                      

Resultado financeiro líquido (226)                     (378)                   (13)                       (12)                    (240)                   (393)                 (13)                      (12)                      

(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (5.045)                  (3.207)                4.767                   6.106                (4.493)                (2.655)              4.767                  6.106                  

Imposto de renda e contribuição social corrente 14 658                      (14)                     (908)                     (1.283)               106                    (566)                 (908)                    (1.283)                 

Imposto de renda e contribuição social diferido 14 2.184                   2.184                 -                       -                    2.184                 2.184               -                      -                      

(Prejuízo) lucro do período (2.203)                  (1.037)                3.859                   4.823                (2.203)                (1.037)              3.859                  4.823                  

(Prejuízo) lucro  básico por ação 25 (0,010384)            (0,005032)          0,095995             0,119975          (0,010384)          (0,005032)        0,095995            0,119975             

(Prejuízo) lucro  diluído por ação 25 (0,009823)            (0,004752)          0,095995             0,119975          (0,009823)          (0,004752)        0,095995            0,119975             

Demonstrações do resultado para o período de três e seis meses findos em

TC Traders Club S/A

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

ConsolidadoControladora

(Em milhares de reais)

30 de junho de 2021 e 2020
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01/04/2021 à 
30/06/2021

01/01/2021 à 
30/06/2021

01/04/2020 à 
30/06/2020

01/01/2020 à 
30/06/2020

 
(Prejuízo) lucro do período (2.203)                    (1.037)             3.859                   4.823               

Outros resultados abrangentes -                              -                      -                           -                       

Resultado abrangente do período (2.203)                    (1.037)             3.859                   4.823               

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

(Em milhares de reais)

TC Traders Club S/A

Demonstrações dos resultado abrangente para o período de três e seis meses
findos em 30 de junho de 2021 e 2020

Controladora e Consolidado
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  Notas Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Total

 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.005                      -                              (1.350)                     (345)                        
  

Lucro do período - -                              -                              4.823                      4.823                      

Saldo em 30 de junho de 2020 1.005                      -                              3.473                      4.478                      

Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.000                      -                              7.564                      12.564                    

Aumento de capital 21 (a) 710                         34.564                    -                              35.274                    

Ações em tesouraria vendidas 21 (b) -                              119                         -                              119                         

Opções outorgadas reconhecidas 21 (b) -                              1.957                      1.957                      

Prejuízo do período - -                              -                              (1.037)                     (1.037)                     

Saldo em 30 de junho de 2021 5.710                      36.640                    6.527                      48.877                    

0

TC Traders Club S/A

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

(Em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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01/01/2021 à 
30/06/2021

01/01/2020 à 
30/06/2020

01/01/2021 à 
30/06/2021

01/01/2020 à 
30/06/2020

Das atividades operacionais

Resultado do período (1.037) 4.823 (1.037) 4.823

Ajustes por:

Depreciações e amortizações 1.512                      107                         2.683                      107                         

Opções outorgadas reconhecidas 1.957                      -                             1.957                      -                             

Resultado de equivalência patrimonial (1.461)                    -                             -                             -                             

Imposto Diferido (2.184)                    -                             (2.184)                    -                             

Despesa de Juros 299                         16                           302                         16                           

 (914) 4.946 1.721 4.946

Decréscimo (acréscimo) em ativos

Contas a receber (4.273) (2.436) (4.442) (2.436)

Adiantamentos (441)                       1 (483) 1                             

Impostos a recuperar (691)                       (2) (691) (2)                           

Outros (2.722)                    (60) (2.770) (60)                         

(Decréscimo) acréscimo em passivos

Obrigações sociais e trabalhistas 1.964                      (2)                           2.303                      (2)                           

Obrigações tributárias (886)                       1.208                      (670)                       1.208                      

Passivo de contrato 1.447                      505                         1.614                      505                         

Outras contas a pagar 1.953                      (43)                         142                         (43)                         

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais (4.563)                    4.117                      (3.276)                    4.117                      

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de investimento (22.655)                  -                             -                         -                         

Aquisição de controlada, líquido do caixa -                             -                             (19.825)                  -                             

Aquisição de imobilizado (6.118)                    (915)                       (6.208)                    (915)                       

Aquisição de intangível (1.803)                    (580)                       (1.816)                    (580)                       

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (30.576)                  (1.495)                    (27.849)                  (1.495)                    

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Captação líquida de debentures conversíveis em ações 72.516                    -                             72.516                    -                             

Pagamento de arrendamentos (807)                       (43)                         (832)                       (43)                         

Partes relacionadas - ativo (137)                       (140)                       (307)                       (140)                       

Integralização de capital 359                         -                             359                         -                             

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos 71.931                    (183)                       71.736                    (183)                       

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 36.792                    2.439                      40.611                    2.439                      

Caixa e equivalentes de caixa

No início do período 6.161                      336                         6.180                      336                         

No final do período 42.953                    2.775                      46.791                    2.775                      

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 36.792                    2.439                      40.611                    2.439                      

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

Controladora Consolidado

TC Traders Club S/A

Demonstrações do fluxo de caixa para o período de seis meses 
findos em 30 de junho de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
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01/01/2021 à 
30/06/2021

01/01/2020 à 
30/06/2020

01/01/2021 à 
30/06/2021

01/01/2020 à 
30/06/2020

Receitas

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 37.695               11.904              42.825               11.904              

37.695               11.904              42.825               11.904              

Insumos adquiridos de terceiros

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (10.520)              (2.050)               (10.627)             (2.050)               

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (16.354)              (2.548)               (16.957)             (2.548)               

Valor adicionado bruto 10.821               7.306                15.241               7.306                

Depreciação e amortização (1.512)                (107)                  (2.683)                (107)                  

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 9.309                 7.199                12.558               7.199                

Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras 321                    13                     321                    13                     

Resultado de equivalência patrimonial 1.461                 -                        -                         -                        

Valor adicionado total a distribuir 11.091               7.212                12.879               7.212                

Distribuição do valor adicionado 11.091               7.212                12.879               7.212                

Pessoal e encargos

Remuneração direta 6.423                 54                     7.118                 54                     

Benefícios 1.590                 156                   1.619                 156                   

F.G.T.S. 148                    1                        177                    1                        

8.161                 211                   8.914                 211                   

Impostos, taxas e contribuições

Federais 1.939                 1.784                2.854                 1.784                

Municipais 1.305                 368                   1.410                 368                   

3.244                 2.152                4.264                 2.152                

Remuneração de capitais de terceiros

Juros 699                    25                     714                    25                     

Aluguéis 24                      1                        24                      1                        

723                    26                     738                    26                     

Remuneração de capitais próprios

(Prejuízos) lucros retidos do período (1.037)                4.823                (1.037)                4.823                

(1.037)                4.823                (1.037)                4.823                

11.091               7.212                12.879               7.212                

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

Controladora Consolidado

TC Traders Club S/A

Demonstrações do valor adicionado para o período de seis meses
findos em 30 de junho de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
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Notas explicativas da Administração 
às informações contábeis 
intermediárias para o período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2021 
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando indicado 
de outra forma) 

1. Contexto operacional 
A TC Traders Club Ltda. (“TC”, “Companhia” ou “Grupo”), foi constituída em 15 de setembro de 2016, 
sediada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 748 – 7o andar, São Paulo – SP. A TC tem em 
seu objeto social as seguintes atividades: i) treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com 
foco na área financeira e empresarial; ii) operação de páginas e portais da internet que atualizam 
periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial 
e do sistema político brasileiro; iii) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 
internet; iv) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferencias e 
exposições comerciais e ou profissionais, seja pela internet ou evento físico; v) desenvolvimento de 
programas de computador sob encomenda; vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis e não – customizáveis; vii) consultoria em tecnologia da informação; e  
viii) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 

Em 05 de fevereiro de 2021, os sócios da Companhia aprovaram na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do 
Código Civil, a transformação do tipo jurídico de sociedade empresária limitada para sociedade anônima. 

Em 27 de julho de 2021, a Companhia se tornou uma sociedade anônima de capital aberto com ações 
listadas no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código TRAD3, conforme 
mencionado na nota explicativa nº 30 – Eventos subsequentes. 

Empresas controladas 

TC Mover & School Informação e Educação Ltda. (anteriormente denominada Tradersnews 
Informações e Educação Ltda): A empresa foi constituída em junho de 2018, com objetivo de realizar 
treinamentos e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial. 
Atualmente a controlada encontra-se em fase pré-operacional. 

TC Matrix Ltda: A Empresa foi constituída em setembro de 2020, com objetivo de desenvolver e 
licenciar programas de computador customizáveis e não customizáveis.  

TC Radio Ltda.: A Empresa foi constituída em dezembro de 2020, com objetivo de prestar serviços de 
Web Rádio. As atividades da controlada se iniciaram no 1º trimestre de 2021. 

TC Gestão Empresarial Ltda: A Empresa foi constituída em junho de 2021, com o objetivo de prestar 
serviços de consultoria em gestão empresarial, treinamento e desenvolvimento profissional. 
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CALC Sistemas de Gestão Ltda: Em 1º de abril de 2021, através do primeiro aditivo ao contrato de 
compra e venda de quotas e outras avenças, a Companhia adquiriu a totalidade das quotas da Empresa. 

A controlada possui uma plataforma focada na gestão do Imposto de Renda Pessoa Física incidente 
sobre operações de renda variável, denominado “Sencon”.  

As controladas acima citadas, que se encontravam em operação ou fase pré-operacional até  
30 de junho de 2021, compõem as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da 
Companhia. A participação em cada controlada está sendo apresentada na tabela a seguir: 

  30/06/2021 31/12/2020 
        
TC Mover & School Informação e Educação Ltda.  99,99% 99,99% 
TC Matrix Ltda.  99,99% 99,99% 
TC Radio Ltda.  99,99% 99,99% 
CALC Sistemas de Gestão Ltda.  100,0% - 
TC Gestão Empresarial Ltda.  99,99% - 

COVID-19 

Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos 
limitados de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus 
(COVID-19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de 
março de 2020, a OMS declarou alerta global de pandemia do novo Coronavírus, afetando a rotina da 
população e da atividade econômica global. 

Diante deste cenário, a administração da Companhia analisou os impactos advindos da pandemia de 
COVID-19 e vem adotando medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos 
estabelecidos pelas autoridades de saúde no que se refere à segurança de seus colaboradores e 
continuidade normal de suas operações. 

Apesar da intensidade da crise deflagrada pela Covid-19 na saúde pública e economia mundial, a 
mudança de hábito da população, decorrente principalmente da necessidade de isolamento social, 
mudanças no modelo de trabalho (ampla utilização do home office) e redução das atividades de lazer, 
levaram a população brasileira à uma nova realidade, na qual a tecnologia se tornou uma grande aliada 
das empresas e famílias. Adiciona-se a esse cenário, a política monetária brasileira que imputou uma 
mudança importante no mercado, quando determinou a taxa Selic em 2% ao ano, fato que levou grande 
parte da população brasileira à procurar alternativas de investimentos. Neste cenário, apesar de todas as 
dificuldades e males causados pela COVID-19, a TC vivenciou um forte crescimento refletindo o aumento 
em suas receitas. 

Com base no exposto anteriormente, a Companhia entende que suas informações contábeis 
intermediárias e desempenho operacional e financeiro não foram afetados durante o período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 como consequência 
da pandemia de Covid-19. As reservas de caixa, o baixo endividamento e o crescimento observado na 
receita líquida no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 e exercício findo em  
31 de dezembro de 2020, quando comparados com 2019, reforçam a capacidade de a Companhia 
manter os investimentos necessários à continuidade de suas operações.  

2. Base de preparação e declaração de conformidade 
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), as quais incluem as disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em 
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB. 

As informações trimestrais aqui contidas foram preparadas de acordo com a NBC TG 21 (R3) – 
Demonstrações Intermediárias (IAS 34). 
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A emissão das informações contábeis intermediárias foi autorizada pela Administração da Companhia em 
12 de agosto de 2021. 

Todas as informações relevantes próprias das informações contábeis intermediárias, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

3. Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas informações contábeis intermediárias estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
e de apresentação do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 

4. Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, a Administração 
utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e suas 
controladas e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua.  
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 

(a) Julgamentos 

As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm 
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas informações contábeis intermediárias 
estão descritas a seguir: 

• Nota Explicativa no 22 – Reconhecimento de receita: se a receita de venda de assinaturas 
e venda de treinamentos é reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico 
no tempo; 

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

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

(b) Incertezas sobre premissas e estimativas 

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

• Nota Explicativa no 14 – Reconhecimento e mensuração de ativos fiscais diferidos, 
especialmente decorrentes de prejuízos fiscais não recorrentes, recuperáveis com base em 
projeções de lucro tributável futuro estimado pela Administração; e 

• Nota Explicativa no 20 – Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.  
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(c) Mensuração do valor justo 

Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo 
para ativos e passivos financeiros e não financeiros. 

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em 
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma: 

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

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

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

O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das informações contábeis intermediárias em que ocorreram as mudanças. 

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

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

6. Políticas contábeis 
As informações contábeis intermediárias foram preparadas de acordo com a NBC TG 21/R3 (Deliberação 
CVM 673/11) – Demonstração Intermediária, que estabelece o conteúdo mínimo de uma informação 
contábil intermediária e os princípios para reconhecimento e mensuração para demonstrações completas 
ou condensadas de período intermediário. Desta forma, as informações trimestrais individuais e 
consolidadas aqui apresentadas foram preparadas com base nas políticas contábeis e métodos de 
cálculo de estimativas adotados na elaboração das demonstrações contábeis anuais do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020. Não houve mudança de qualquer natureza em relação a tais políticas e 
métodos de cálculo de estimativas.  

Conforme permitido pela NBC TG 21/R3 (Deliberação CVM 673/11) e com base nas orientações contidas 
no Ofício Circular CVM/SNC/SEP/Nº 003/2011, a Administração optou por não divulgar novamente o 
detalhamento apresentado na Nota Explicativa nº 7, Resumo das principais práticas contábeis, no 
sentido de evitar repetições de informações já divulgadas nas demonstrações contábeis anuais mais 
recentes. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações contábeis intermediárias em conjunto 
com as demonstrações contábeis anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, de modo a 
permitir que os usuários ampliem o seu entendimento. 

  



 
 
 

36 

(a) Combinação de negócios 

Aquisição de controlada 

(i) Aquisição da CALC Sistemas de Gestão Ltda 

Conforme “Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras 
Avenças”, firmado em 1º de abril de 2021, entre TC Traders Club S/A e os quotistas da 
CALC Sistemas de Gestão Ltda. (CALC) (Software – Sencon), no qual a Companhia 
adquiriu 100% das quotas do capital social da CALC Sistemas de Gestão Ltda 
(Software – Sencon), que se tornou subsidiária integral da Companhia. Esta adquirida é 
proprietária de software que automatiza o cálculo do imposto de renda devido sobre os 
investimentos, especialmente de renda variável, mediante o upload, pelo investidor, 
das notas de corretagem, além de simular, classificar suas operações e calcular retorno 
histórico das carteiras, ou seja, uma ferramenta essencial para simplificação da vida do 
investidor. 

No período de 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021, a CALC contribuiu com uma 
receita de R$ 4.838 e lucro de R$ 3.130 mil às informações contábeis intermediárias 
consolidadas. Caso a aquisição tivesse ocorrido em 1o de janeiro de 2021, a 
Administração estima que a receita consolidada seria de R$ 41.329 e o lucro líquido 
consolidado seria de R$ 888. Para a determinação desses montantes, a Administração 
considerou que os ajustes de valor justo, determinados provisoriamente na data de 
aquisição, teriam sido os mesmos caso a aquisição tivesse ocorrido em  
1o de janeiro de 2021. 

(ii) Contraprestação transferida  

A operação foi adquirida pelo valor estimado de R$ 77.032, dos quais R$ 42.000 serão 
pagos em dinheiro, conforme forma de pagamento em dinheiro apresentada a seguir e, 
R$ 35.032 foram liquidados mediante a conferência aos vendedores da adquirida de 
8.333.320 (oito milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações 
ordinárias da Companhia (adquirente), representativos de aproximadamente 3,9% do 
seu capital social. 

Forma de pagamento da parte em dinheiro: 

• R$2.000 realizada durante o 1o trimestre de 2021, à título de parcela sinal; 

• R$18.000 realizada durante o 2o trimestre de 2021; e 

• R$22.000 devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em 12 
(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, tendo a 1o parcela sido paga no  
2º trimestre de 2021 e as demais a pagar em períodos subsequentes. 

A transação previa um ajuste de preço após aquisição que resultou em um aumento do 
valor devido em R$ 536, totalizando uma contraprestação transferida final de  
R$ 77.568. 

(iii) Custos de aquisição  

O custo de transação envolvendo a aquisição desta controlada em 2021 foi de R$ 176, 
reconhecidos no resultado como despesas gerais e administrativas. 
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(iv) Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos  

A seguir apresentamos informações dos ativos adquiridos identificados e os passivos 
assumidos preliminares ao seu valor justo, o custo de aquisição da participação, bem 
como o Ágio por expectativa de rentabilidade futura resultante, que impactaram as 
informações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2021: 

 CALC 
  

Ativo circulante 3.143 
Caixa e equivalentes de caixa 2.053 
Contas a receber de clientes 1.003 
Outros créditos 87 
  
Ativo não circulante 22.477 
Direito de uso 48 
Imobilizado 92 
Intangível 22.337 
  
Passivo circulante 3.371 
Obrigações tributárias 534 
Obrigações trabalhistas 99 
Passivo de arrendamento 41 
Adiantamento a clientes 807 
Lucros a distribuir 1.890 
  
Passivo não circulante 8 
Passivo de arrendamento 8 
Ativos e passivos líquidos 22.241 
  
Valor pago em dinheiro 42.536 
Valor pago em ações 35.032 
Contraprestação total transferida 77.568 
  
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) 55.327 

Os valores justos foram obtidos através de técnicas de mensuração de valor justo 
preparadas por empresa especializada independente contratada pela Companhia para 
suportar a conclusão da Administração, tendo como resultado o ajuste de valor justo de 
intangível "software” no montante de R$22.225. Este intangível teve como método de 
avaliação a valor justo a abordagem de renda (Relief from Royalties). 

Estima-se que os valores referentes à mais valia serão dedutíveis para fins de imposto 
de renda e contribuição social. O valor representa a expectativa de rentabilidade futura, 
fundamentada nos benefícios esperados com a sinergia das operações da Companhia 
e de suas controladas. 
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7. Caixa e equivalentes de caixa 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 

              
Bancos 855  1.895  4.605  1.914 
Aplicações financeiras 42.098  4.266  42.186  4.266 
Total 42.953  6.161  46.791  6.180 

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

8. Contas a receber 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 

             
Contas a receber 8.469  4.196  9.640  4.196 
Total 8.469  4.196  9.640  4.196 

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

9. Outros créditos 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 

            
Caixa restrito (i) 850  850  850  850 
Adiantamento de aluguel 300  300  300  300 
Despesas antecipadas (ii) 2.885  163  2.933  163 
Total 4.035  1.313  4.083  1.313 
           
Curto prazo 2.885  163  2.933  163 
Longo prazo 1.150  1.150  1.150  1.150 

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

(ii) Do saldo total, o montante de R$2.072 refere-se a gastos com emissão de ações, mencionado na 
nota nº 30 – Eventos subsequentes, que serão capitalizados após a conclusão da oferta. 
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10. Investimentos 
A movimentação dos investimentos da TC em controladas, em fase operacional ou pré-operacional até 
30 de junho de 2021, encontram-se demonstradas a seguir: 

 

% 
Participação 

Saldo em 
31/12/2020 

Integralização 
de capital 

Combinação 
de negócios 

Equivalência 
patrimonial 

Saldo em 
30/06/2021 

              
TC Radio Ltda 99,99% - 105 - (5) 100 
TC Matrix Ltda 99,99% 7 571 - (562) 16 
TC Mover & School Ltda 99,99% - 101 - (6) 95 
TC Gestão Empresarial  
Ltda 99,99% - - - - - 
CALC Sistemas de  
Gestão 100,00% - 16 77.552 2.034 79.602 
Total  7 793 77.552 1.461 79.813 

Sumário das informações contábeis das controladas em 30 de junho de 2021: 

    % Participação 
Ativo 

circulante 
Ativo não 
circulante 

Passivo 
circulante 

Passivo 
não 

circulante 
Patrimônio 

líquido 
            
TC Radio Ltda 99,99% 101 - 1 - 100 
TC Matrix Ltda 99,99% 104 135 223 - 16 
TC Mover & School Ltda 99,99% 100 - 5 - 95 
TC Gestão Empresarial Ltda 99,99% - - - - - 
CALC Sistemas de Gestão 100,00% 4.886 77.006 2.179 111 79.602 

11. Imobilizado 
(a) Conciliação do valor contábil 

i) Controladora 

 

Móveis e 
utensílios 

Máquinas e 
equipamentos de 

informática 

Benfeitorias em 
imóveis de 

terceiros 

Direito 
de 

uso Total 
          
Custo      
Em 1o de janeiro de 2020  88 175 - - 263 
Adições  - - - 3.976 3.976 
Baixas  - - - (623) (623) 
Adições 481 1.336 667 - 2.484 
Em 31 de dezembro de 2020 569 1.511 667 3.353 6.100 
Adições 841 3.309 1.968 4.612 10.730 
Em 30 de junho de 2021 1.410 4.820 2.635 7.965 16.830 
Depreciação acumulada      
Em 1o de janeiro de 2020 (11) (35) - - (46) 
Depreciação (36) (130) (55) (509) (730) 
Baixas - - - 147 147 
Em 31 de dezembro de 2020 (47) (165) (55) (362) (629) 
Depreciação (42) (289) (165) (968) (1.464) 
Em 30 de junho de 2021 (89) (454) (220) (1.330) (2.093) 
Valor contábil líquido      
Em 31 de dezembro de 2020 522 1.346 612 2.991 5.471 
Em 30 de junho de 2021 1.321 4.366 2.415 6.635 14.737 
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ii) Consolidado 

 

Móveis e 
utensílios 

Máquinas e 
equipamentos de 

informática 

Benfeitorias em 
imóveis de 

terceiros 

Direito 
de 

uso Total 
          
Custo      
Em 1o de janeiro de 2020  88 175 - - 263 
Adições 481 1.492 667 3.976 6.616 
Baixas - - - (623) (623) 
Em 31 de dezembro de 2020 569 1.667 667 3.353 6.256 
Adições 846 3.352 2.010 4.862 11.070 
Combinação de negócios 29 55 11 90 185 
Em 30 de junho de 2021 1.444 5.074 2.688 8.305 17.511 
       
Depreciação acumulada      
Em 1o de janeiro de 2020  (11) (35) - - (46) 
Depreciação (36) (133) (55) (509) (733) 
Baixas - - - 147 147 
Em 31 de dezembro de 2020 (47) (168) (55) (362) (632) 
Depreciação (43) (309) (166) (1.019) (1.537) 
Combinação de negócios - (2) (1) (42) (45) 
Em 30 de junho de 2021 (90) (479) (222) (1.423) (2.214) 
         
Valor contábil líquido      
Em 31 de dezembro de 2020 522 1.499 612 2.991 5.624 
Em 30 de junho de 2021 1.354 4.595 2.466 6.882 15.297 

12. Intangível 
(a) Conciliação do valor contábil  

i) Controladora 

 Softwares 
Software em 

desenvolvimento 
Marcas e 
patentes Total 

         
Custo     
Em 1o de janeiro de 2020  29 181 - 210 
Adições 449 1.707 250 2.406 
Em 31 de dezembro de 2020 478 1.888 250 2.616 
Adições 5 1.798 - 1.803 
Em 30 de junho de 2021 483 3.686 250 4.419 
         
Amortização acumulada     
Em 1o de janeiro de 2020 (2) - - (2) 
Amortização (27) - - (27) 
Em 31 de dezembro de 2020 (29) - - (29) 
Amortização (48) - - (48) 
Em 30 de junho de 2021 (77) - - (77) 
         
Valor contábil líquido     
Em 31 de dezembro de 2020 449 1.888 250 2.587 
Em 30 de junho de 2021 406 3.686 250 4.342 
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ii) Consolidado 

 Softwares 
Software em  

desenvolvimento 
Marcas e  
patentes Ágio Total 

          
Custo      
Em 1o de janeiro de 2020  29 181 - - 210 
Adições 449 1.707 250 - 2.406 
Em 31 de dezembro de 2020 478 1.888 250 - 2.616 
Adições 6 1.810 - - 1.816 
Combinação de negócios 22.312 84 - 55.327 77.723 
Em 30 de junho de 2021 22.796 3.782 250 55.327 82.155 
          
Amortização acumulada      
Em 1o de janeiro de 2020 (2) - - - (2) 
Amortização (27) - - - (27) 
Em 31 de dezembro de 2020 (29) - - - (29) 
Amortização (1.146) - - - (1.146) 
Combinação de negócios (58) - - - (58) 
Em 30 de junho de 2021 (1.233) - - - (1.233) 
         
Valor contábil líquido      
Em 31 de dezembro de 2020 449 1.888 250 - 2.587 
Em 30 de junho de 2021 21.563 3.782 250 55.327 80.922 

13. Obrigações tributárias 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 
             
ISS a recolher 283  140  424  140 
Pis e COFINS a recolher 775  231  817  231 
IRPJ a recolher -  1.215  404  1.215 
CSLL a recolher -  437  148  437 
ICMS a recolher 13  -  14  - 
Impostos e contribuições a recolher s/importação 18  18  31  18 
Impostos retidos a recolher 96  30  97  30 
Total 1.185  2.071  1.935  2.071 
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14. Imposto de renda e contribuição social 
Abaixo apresentamos a reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social: 

 Controladora 
 30/06/2021  30/06/2020 

        
Apuração pelo Lucro Presumido -   
Receita Bruta de Vendas -  11.904 
Base (presumida) de IRPJ e CSLL -  32% 
Base de cálculo do IRPJ e CSLL  -  (II) 3.809 
Despesa com Imposto de renda -  (940) 
Despesa com contribuição social   (342) 
         
Apuração pelo Lucro Real    
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social  (II) (3.207)  - 
( + ) Adições 2.502  - 
( - ) Exclusões (5.675)  - 
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social  (6.380)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL corrente (14)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL diferido 2.184  - 
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social   (I) 2.170  (I) (1.282) 
         
Taxa efetiva (I)/(II) (68%)  34% 

 

 Consolidado 
 30/06/2021  30/06/2020 

         
Apuração pelo Lucro Presumido -   
Receita Bruta de Vendas -  11.904 
Base (presumida) de IRPJ e CSLL -  32% 
Base de cálculo do IRPJ e CSLL -  (II) 3.809 
Despesa com Imposto de renda -  (940) 
Despesa com contribuição social   (342) 
         
Apuração pelo Lucro Real    
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social  (II) (2.655)  - 
( + ) Adições 4.276  - 
( - ) Exclusões (6.380)  - 
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social (4.759)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL corrente (566)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL diferido 2.184  - 
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social (I) 1.618  (I) (1.282) 
         
Taxa efetiva (I)/(II) (61%)  34% 

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

 Controladora e Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020 

        
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 1.811  - 
Amortização de intangível – combinação de negócios 373  - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos 2.184  - 



 
 
 

43 

A seguir, está descrita a movimentação no resultado do imposto de renda e contribuição social diferidos: 

 Controladora e Consolidado 
 30/06/2021  30/06/2020 
          
Início do período -  - 
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 1.811  - 
Amortização de intangível – combinação de negócios 373  - 
Final do período 2.184  - 

A Companhia, com base em projeções de resultados tributáveis de exercícios futuros, estima recuperar 
os ativos fiscais diferidos, incluindo os créditos tributários decorrente de prejuízos fiscais e base negativa 
de contribuição social, nos seguintes períodos: 

 Controladora e Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020 

        
2023 2.184  - 
Total do ativo fiscal diferido 2.184  - 

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

15. Passivo de contrato 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 

            
Adiantamentos de clientes (serviços a prestar) (i) 3.395  1.948  4.369  1.948 
Total 3.395  1.948  4.369  1.948 

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

16. Debêntures 

 Controladora e Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020 

         
Debêntures conversíveis em ações 72.800  - 
Custo de transação (284)  - 
Total não circulante 72.516  - 

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

Abaixo apresentamos as características das debêntures conversíveis em ações: 

Número da emissão: 1a emissão de debêntures da Companhia 

Valor total da emissão: R$72.800  

Número de séries: Série Única 

Quantidade de debêntures: 728 (setecentos e vinte e oito) debêntures 

Valor nominal unitário: R$100 

Espécie: Quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei no 6.404/76 
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Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão o prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo o 
vencimento em 30 de abril de 2024, sendo certo que as Debêntures serão automaticamente canceladas 
na hipótese de conversão em ações, conforme previsto na Escritura de Emissão 

Remuneração: As Debêntures não estão sujeitas a juros, fixo ou variável, atualização monetária, 
participação no lucro da Emissora e/ou qualquer forma de remuneração. 

Conversibilidade: As Debêntures serão convertidas em 12.140.769 (doze milhões e cento e quarenta 
mil e setecentos e sessenta e nove) ações preferenciais classe A, poderão ser convertidas em ações 
ordinárias, nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas. 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 30 - Eventos subsequentes, em 05 de julho de 2021, houve 
a conversão das 728 Debêntures Conversíveis em 12.140.769 ações ordinárias de emissão da 
Companhia e em razão da conversão, o cancelamento automático da totalidade das Debêntures 
Conversíveis. 

17. Arrendamentos 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 
             
Arrendamentos (Circulante) 2.584  1.010  2.749  1.010 
Arrendamentos (Não Circulante) 4.571  2.041  4.682  2.041 
Total 7.155  3.051  7.431  3.051 

O Grupo arrenda imóveis administrativos (“arrendamento de imóveis”). Esses arrendamentos 
normalmente duram 3 anos, sem opção de renovação automática do arrendamento após este período.  

Os pagamentos de arrendamento são reajustados com base nos acordos contratuais, para refletir os 
valores de mercado. 

Trata-se do arrendamento da sede administrativa e operacional do Grupo. Anteriormente, esses 
arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais de acordo com a NBC TG 06 (R2).  

As informações sobre arrendamentos para os quais o Grupo é o arrendatário são apresentadas abaixo: 

(i) Ativos de direito de uso 

 Controladora Consolidado 
       
Saldo em 31/12/2019 - - 
Adição – novo arrendamento 3.976 3.976 
Despesa de amortização do exercício (509) (509) 
Baixa (476) (476) 
Saldo em 31/12/2020 2.991 2.991 
Adição – novo arrendamento 4.612 4.862 
Despesa de amortização do período (968) (1.019) 
Combinação de negócios - 48 
Saldo em 30/06/2021 6.635 6.882 

(ii) Valores reconhecidos no resultado 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  30/06/2020  30/06/2021  30/06/2020 
            
Arrendamentos                
Juros sobre arrendamento 299   16   302   16 

O Grupo não possui arrendamentos de curto prazo ou de baixo valor reconhecidos como 
despesa. 
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(iii) Passivo de arrendamento 

O passivo de arrendamento se refere ao montante esperado transferido pelo uso do ativo 
(direito de uso), registrado a valor presente. O fluxo financeiro do passivo de arrendamento foi 
descontado a taxa média de 11,83% a.a. (11,07% a.a. em 31 de dezembro de 2020), sendo 
esta taxa a que melhor reflete o ambiente econômico do Grupo para a aquisição de um ativo em 
condições semelhantes. Os valores das prestações não descontadas e respectivos encargos 
financeiros futuros dos arrendamentos estão apresentados abaixo: 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 
            
Arrendamento de imóveis 8.286  3.524  8.584  3.524 
( - ) Encargos financeiros futuros (1.131)  (473)  (1.153)  (473) 
Valor presente dos arrendamentos  
de imóveis 7.155  3.051  7.431  3.051 
Curto prazo 2.584  1.010  2.749  1.010 
Longo prazo 4.571  2.041  4.682  2.041 

A movimentação do arrendamento é conforme segue: 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  30/06/2020  30/06/2021  30/06/2020 

             
Saldo inicial 3.051  -  3.051  - 
Adições – novo arrendamento de imóvel 4.612  623  4.862  623 
Baixas -  -  -  - 
Juros incorridos 299  16  302  16 
Pagamento de principal e juros (807)  (43)  (832)  (43) 
Combinação de negócios -  -  48  - 
Saldo final 7.155  596  7.431  596 

O cronograma de vencimento do passivo de arrendamento encontra-se conforme abaixo: 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 

            
2021 1.256  1.010  1.346  1.010 
2022 2.733  1.121  2.883  1.121 
2023 2.734  920  2.770  920 
2024 432  -  432  - 
Passivo circulante e não circulante 7.155  3.051  7.431  3.051 

(iv) Potencial direito de PIS e Cofins 

O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de 
caixa dos arrendamentos, estão demonstrados abaixo: 

 Controladora 
 30/06/2021  30/06/2020 

 
Valor  

nominal  
Valor 

presente  
Valor 

nominal  
Valor 

presente 
               
Contraprestação do arrendamento (807)  (611)  (43)  (33) 
PIS/Cofins potencial (9,25%) 75  57  4  3 
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 Consolidado 
 30/06/2021  30/06/2020 

 
Valor  

nominal  
Valor 

presente  
Valor 

nominal  
Valor 

presente 
             
Contraprestação do arrendamento (832)  (633)  (43)  (33) 
PIS/Cofins potencial (9,25%) 77  59  4  3 

(v) Efeitos inflacionários 

Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGP-M 
média futura ao ano, para 3 anos, de 7,91% a.a., e representam os seguintes montantes: 

Controladora 
Direito de uso  Passivo de arrendamento 

Fluxo real  30/06/2021  30/06/2020  Fluxo real  30/06/2021  30/06/2020 
              

Direito de uso  6.635  568  Passivo de arrendamento 7.155  595 
Depreciação  968  37  Despesa financeira 299  16 
               
Fluxo inflacionado  30/06/2021  30/06/2020  Fluxo inflacionado  30/06/2021  30/06/2020 

             
Direito de uso  7.630  681  Passivo de arrendamento 8.148  698 
Depreciação  1.096  64  Despesa financeira 343  19 

 

Consolidado 
Direito de uso  Passivo de arrendamento 

Fluxo real  30/06/2021  30/06/2020  Fluxo real  30/06/2021  30/06/2020 
                

Direito de uso  6.882  610  Passivo de arrendamento 7.431  595 
Depreciação  1.019  52  Despesa financeira 302  16 

               
Fluxo inflacionado  30/06/2021  30/06/2020  Fluxo inflacionado  30/06/2021  30/06/2020 

                
Direito de uso  7.896  721  Passivo de arrendamento 8.427  743 
Depreciação  1.157  79  Despesa financeira 352  22 

18. Outras Contas a pagar 

 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020  30/06/2021  31/12/2020 
            
Contas a pagar | Combinação de negócios (i) 20.708   -   20.708   - 
Outras contas a pagar 2.238   337   2.318   337 
Total 22.946   337   23.026   337 

(i) Conforme descrito na Nota Explicativa no 6 (b), o contas a pagar decorre da aquisição da Sencon, 
em 1o abril de 2021. 
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19. Partes relacionadas 

 Controladora 
 30/06/2021  31/12/2020 

        
Ativo    
TC Matrix Ltda (i) -  170 
Adiantamento de distribuição de lucros 307  - 
Total – Ativo Circulante 307  170 

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

 Consolidado 
 30/06/2021  31/12/2020 

          
Ativo    
Adiantamento de distribuição de lucros 307  - 
Total – Ativo Circulante 307  - 

a) Operações com o pessoal chave da administração 

Remuneração do pessoal-chave da Administração 

A remuneração de pessoal-chave da Administração compreende: 

 30/06/2021 30/06/2020 
       
Sócios-Diretores | Benefícios de curto prazo 500 61 
Total 500 61 

20. Provisões para contingências 
O Grupo é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das suas 
operações. 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 o Grupo, com base em informações de seus 
assessores jurídicos e análise das demandas judiciais, não possuía demandas judiciais com expectativa 
de perda provável, por isto nenhuma provisão foi constituída nos referidos período e exercício. 

Existem processos avaliados pelos assessores jurídicos do Grupo e classificados com risco de perda 
possível, no montante de R$ 15, para o período findo em 30 de junho de 2021 e exercício findo em  
31 de dezembro de 2020, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas 
contábeis adotadas no Brasil não requererem sua contabilização. 

21. Patrimônio líquido 
(a) Capital social 

Durante o 1º trimestre de 2021, através da 8ª Alteração do Contrato Social, os sócios aprovaram 
a transformação da TC Traders Club Ltda (sociedade empresária limitada) para TC Traders Club 
S/A (sociedade anônima). Em razão da transformação, os sócios aprovaram a conversão da 
totalidade das 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada 
uma, totalmente subscritas e integralizadas, em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.  
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Em 31 de março de 2021, através de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi aprovado o 
desdobramento das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da 
Companhia, na razão de 1 (uma) para 40 (quarenta) ações, sem alteração da cifra do capital 
social, passando o capital social a ser representado por 200.000.000 (duzentas milhões) de 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

Em 31 de março de 2021, com base em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi deliberado o 
aumento de capital no montante de R$ 242, mediante a emissão de 3.811.960 (três milhões, 
oitocentas e onze mil, novecentas e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, com preço de emissão de R$ 0,0634 cada, fixado de acordo com o Artigo 170, § 1º, 
inciso II da Lei das Sociedades por Ações. Referido aumento de capital foi efetivado entre os 
dias 1 e 7 de abril de 2021, passando o capital social da Companhia para R$ 5.242, dividido em 
203.811.960 (duzentos e três milhões, oitocentas e onze mil, novecentas e sessenta) ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 

Em 1º de abril de 2021, com base em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi deliberado  
o aumento de capital no montante de R$ 468, mediante a emissão de 8.333.320 (oito milhões, 
trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, com preço de emissão de R$ 0,05615161 cada, fixado de acordo com o Artigo 170,  
§ 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. Referido aumento de capital foi efetivado nesta 
data mediante versão de 9.554 (nove mil quinhentas e cinquenta e quatro) quotas de emissão 
da adquirida CALC Sistemas de Gestão Ltda. ao patrimônio da Companhia, passando o capital 
social da Companhia para R$ 5.710, dividido em 212.145.280 (duzentas e doze milhões, cento e 
quarenta e cinco mil e duzentas e oitenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. 
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Demonstramos a seguir a distribuição das ações entre os seus acionistas na seguinte 
proporção: 

  30/06/2021 31/12/2020 
        
Pedro Bernardo de Albuquerque 35,339534% 37,461080% 
Startups BR Holding Ltda 35,339534% 37,461080% 
Omar Ajame Zanatto Miranda 8,725802% 9,249640% 
Israel Calebe Massa 7,853225% 8,324680% 
Guillermo Andres Parra Bernal 4,641364% 4,920000% 
Javier Alejandro Ramacciotti 1,871168% 1,483500% 
William Strapazzon 1,571248% 0,000000% 
Gabriel Rech 1,178436% 0,000000% 
Diego Artur de Carvalho 1,178436% 0,000000% 
S. Sanita Junior – ME (i) 0,471375% 0,000000% 
Pedro Medeiros Machado 0,329963% 0,116660% 
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho (i) 0,282825% 0,000000% 
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão  0,141413% 0,046880% 
Pedro Mariano da Rocha Santos 0,141413% 0,000020% 
Thiago Avancini – ME (i) 0,113130% 0,000000% 
Marcio Antonio Souza de Oliveira 94034729104 (i) 0,094275% 0,000000% 
Marcelo Marinho Miranda Consultoria em Tecnologia da Informação 
Ltda.(i) 

0,094275% 0,000000% 

Sginc Serviços Administrativos Ltda (i) 0,094275% 0,000000% 
André Luiz de Almeida (i) 0,062222% 0,000000% 
Rafael Felipe Silva Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda (i) 0,047138% 0,000000% 
Luis Felipe Sangaletti Serrano 36377748876 (i) 0,047138% 0,000000% 
Abtech Tecnologia da Informação Ltda (i) 0,047138% 0,000000% 
João Vitor Freitas Dzeren (i) 0,047138% 0,000000% 
Breno de Andrade Silva Roque 42744072842 (i) 0,047138% 0,000000% 
Marcio Gomes Barreto (i) 0,047138% 0,000000% 
Jun & Chang Prestação de Serviços Ltda (i) 0,018855% 0,000000% 
Vanessa Mizue Haba (i) 0,018855% 0,000000% 
Agência de Inteligência Paulista Ltda (i) 0,018855% 0,000000% 
RFB Serviços Administrativos Ltda. (i) 0,018855% 0,000000% 
Marcelo Z Goldkorn Apoio Administrativo (i) 0,018855% 0,000000% 
Igor Luiz Carneiro de Oliveira (i) 0,014141% 0,000000% 
Patrick Chagas Tavares 47265849876 (i) 0,014141% 0,000000% 
Codesystems Solutions (i) 0,014141% 0,000000% 
Diandra de Cândido dos Santos (i) 0,009428% 0,000000% 
Adrielly Roberta Ribeiro de Souza Manutenção de Computadores Ltda (i) 0,009428% 0,000000% 
S. L. Rossi Fernandes Junior Ltda (i) 0,009428% 0,000000% 
Vitor Olimpio Uchima Uehara Ltda (i) 0,009428% 0,000000% 
Lucas Lúcio Godeiro (i) 0,009428% 0,000000% 
Julierme F. da Rosa (i) 0,009428% 0,000000% 
Ações em Tesouraria 0,000000% 0,936460% 
Total de participação por ações 100,0% 100,0% 

(i) Os acionistas subscreveram e integralizaram o montante de 3.811.960 ações em abril de 
2021 e ato contínuo outorgaram através de Instrumento Particular de Contrato de Opção de 
Compra de ações e Outras Avenças, a opção para recompra das citadas ações em 
determinadas circunstâncias. 
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A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 600.000.000 
(seiscentos milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por deliberação do 
Conselho de Administração da Companhia e independentemente de reforma estatutária, 
cabendo ao Conselho de Administração estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, 
prazo e forma de subscrição e integralização das ações emitidas. 

(b) Reserva de capital 

A reserva de capital representa o valor justo de ações emitidas pela Companhia que excedeu o 
valor de emissão registrado como capital social. Em 30 de junho de 2021, essa reserva era 
constituída por R$ 36.640, composta por R$ 34.564 referente a parte de contraprestação 
transferida pela aquisição da controlada CALC Sistemas de Gestão Ltda., R$ 119 referente ao 
ágio na venda de ações em tesouraria realizadas em 31 de março de 2021 e R$ 1.957 originado 
pelos efeitos do reconhecimento do cancelamento do plano de remuneração baseado em 
ações. 

(c) Reservas de lucros 

Conforme aprovado no estatuto da Companhia em 05 de fevereiro de 2021, do lucro líquido 
apurado no exercício, serão deduzidos, antes de qualquer destinação: (a) 5% (cinco por cento) 
para a constituição da Reserva Legal, que não excederá o limite de 20% (vinte por cento), 
conforme a Lei das S.A.; (b) 5% (cinco por cento) para pagamento do dividendo obrigatório de 
que trata o artigo 202 da Lei das S.A.; e (c) o saldo terá a destinação determinada pela 
Assembleia Geral. 

No período findo em 30 de junho de 2021, a reserva de lucros totaliza R$ 6.527 (R$7.564 em  
31 de dezembro de 2020). Tal reserva está aguardando reunião de acionistas que deliberará 
sobre sua destinação. 

No período findo em 30 de junho de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a 
Companhia não possuía reserva legal constituída. 

(d) Distribuição de resultados 

A destinação do lucro do exercício e a distribuição de lucros será aprovada pelos acionistas da 
Companhia, através de ata de reunião de sócios, respeitando o dividendo mínimo obrigatório 
previsto em seu estatuto.  

No período findo em 30 de junho de 2021, não houve dividendos propostos ou distribuídos.  
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os acionistas aprovaram uma distribuição de 
lucros no montante de R$ 4.241, dos quais R$ 2.850 foram utilizados para aumento de capital 
social no exercício de 2020. 

(e) Remuneração baseada em ações (cancelamento) 

Em 01 de abril de 2021, a Companhia reavaliou o plano de remuneração baseado em ações 
aprovado em 04 de fevereiro de 2021 e, optou pelo cancelamento de todos os instrumentos 
particulares de outorga de ações abrangidos por aquele plano de remuneração baseado em 
ações, vigente até aquela data. 

Plano de opção de ações 

 30/06/2021 
 Número de opções  Preço médio ponderado 
            
Em circulação no início do período -  - 
Outorgadas durante o período (1) 466.680  R$ 0,00 
Exercidas durante o período -  - 
Canceladas durante o período (2) (466.680)  R$ 4,1940 
Em circulação no final do período -  - 

(1) Quantidade de opções outorgadas ajustadas, considerando o desdobro de ações ocorrido 
em 31 de março de 2021, na razão de 1 (uma) para 40 (quarenta) ações.  
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(2) Com o cancelamento do plano de remuneração baseada em ações em 1º de abril de 2021, 
houve o cancelamento dos benefícios daquele plano, tendo sido requerido, conforme 
pronunciamento técnico CPC 10 – Plano baseado em ações, a manutenção dos valores 
reconhecidos como reserva de capital no patrimônio líquido. O preço médio ponderado 
refere-se ao valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados aos beneficiários na data 
do cancelamento daquele plano de opções de ações. 

Critérios de mensuração do valor justo 

O modelo utilizado para precificação do valor justo das opções de compra de ações foi Black & 
Scholes. 

Na determinação do valor justo das opções das ações no âmbito do Plano de Opção, foram 
utilizadas as premissas abaixo: 
  

Cancelamento de outorgas 
              
Quantidade de ações  466.680 
Preço médio ponderado das ações 

 
R$0,00 

Preço de exercício das ações 
 

R$4,1940 
Volatilidade esperada do preço de ação  82,74% 
Prazo de vida da opção 

 
1 dia 

Dividendos esperados 
 

5,00% 
Taxa de juros livre de risco  2,75% 
Valor justo unitário das opções  R$4,1940 

A volatilidade esperada do Plano de Opção foi calculada com base no desvio padrão da 
variação do preço unitário das ações da Companhia, nos 12 meses anteriores à data-base do 
cálculo. 

As despesas com o cancelamento do plano de opções de ações totalizaram R$ 1.957, sem 
efeito caixa, e foram reconhecidas no resultado no período findo em 30 de junho de 2021, na 
rubrica outras receitas (despesas) operacionais, líquidas. 

Aprovação do Plano de Outorga de Opções 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2021, foi aprovado o Plano de 
Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da TC Traders Club S.A. (“Plano”), com 
sua eficácia condicionada ao registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta e ao início das negociações das ações da 
Companhia no segmento especial de listagem da Brasil, Bolsa e Balcão – B3, o Novo Mercado. 
Apenas após satisfeitas essas condições, poderão ser elaborados os programas que irão 
disciplinar a outorga de opções de compra aos administradores da Companhia.  
Até 30 de junho de 2021, não havia nenhum programa vigente. 

Principais características do Plano 

De acordo com o Plano, são elegíveis a receber opções de compra de ações de emissão da 
Companhia as pessoas naturais que atuem como executivos, membros do Conselho de 
Administração, diretores estatutários e não estatutários, gerentes, supervisores, colaboradores e 
empregados da Companhia e de suas controladas e que, por serem considerados pessoas 
chave no desenvolvimento dos negócios da Companhia e das controladas, conforme vierem a 
ser escolhidos pelo Conselho de Administração da Companhia ou comitê especial criado para a 
administração do Plano para recebimento das opções. 

O Conselho de Administração da Companhia ou o Comitê, conforme o caso, poderá criar 
Programas de Opção de Compra de Ações, nos quais constarão as condições específicas 
quanto aos Participantes, o número total de ações da Companhia objeto da outorga, a divisão 
da outorga em lotes e as respectivas regras específicas de cada lote, inclusive o preço de 
exercício e os prazos para exercício da opção. 



 
 
 

52 

Os objetivos do Plano são: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos 
sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos de 
administradores, empregados e colaboradores da Companhia e de suas controladas, por meio 
da participação em conjunto com os demais acionistas da valorização das ações bem como dos 
riscos a que a Companhia está sujeita; e (c) possibilitar à Companhia ou sociedades controladas 
atrair e manter a elas vinculados administradores, colaboradores e empregados que sejam 
considerados pessoas chave, oferecendo-lhes a possibilidade de, nos termos e condições 
previstos no Plano, se tornarem acionistas da Companhia. 

As Opções outorgadas nos termos do Plano, considerando todos os Programas, poderão 
conferir aos Participantes direitos de aquisição sobre um número de Ações que não exceda 5% 
do capital social e o limite do capital autorizado da Companhia, observado ainda o limite de 1% 
do capital social por exercício social. Com o propósito de satisfazer o exercício de opções 
outorgadas nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração 
ou do Comitê, conforme o caso: (a) emitir novas ações dentro do limite do capital autorizado; ou 
(b) alienar privadamente ao Participante ações mantidas em tesouraria. 

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme aplicável, aprovará as outorgas de opções 
por meio dos Programas. Quando do lançamento de cada Programa, a Companhia celebrará 
com cada Participante um Contrato de Opção, que definirá pelo menos as seguintes condições: 
(i) o número de ações que o Participante terá direito de adquirir ou subscrever com o exercício 
da opção e o preço de exercício, de acordo com os termos do Programa; (ii) o prazo inicial de 
carência durante o qual a opção não poderá ser exercida e as datas limite para o exercício total 
ou parcial da opção e em que os direitos decorrentes da opção expirarão; (iii) eventuais normas 
sobre quaisquer restrições à transferência das ações recebidas pelo exercício da opção e 
disposições sobre penalidades para o descumprimento destas restrições; e (iv) quaisquer outros 
termos e condições, em consonância com o Plano e com o respectivo Programa. 

O preço de exercício de cada uma das Opções outorgadas, a ser expressamente inserido em 
cada Contrato de Opção, corresponderá à média das cotações das ações da Companhia, 
ponderada pelo volume, nos 30 pregões da B3 anteriores à data de assinatura do Contrato de 
Opção, com a aplicação, sobre esse valor, de um desconto de, no máximo, 20%, sem qualquer 
tipo de correção ou atualização (“Preço de Exercício”). O exercício das opções deverá ser 
realizado dentro do período de 90 dias contados do fim do prazo de carência estabelecido nos 
termos do Plano. No caso de opções outorgadas sem prazo de carência, o prazo de exercício 
será contado da data de celebração do Contrato de Opção. 

Os Programas e os Contratos de Opção também deverão prever que, na hipótese de 
desligamento do Participante durante o período de restrição, a Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, recomprar a totalidade das ações de titularidade do Participante sujeitas ao 
período de restrição, pelo valor equivalente ao Preço de Exercício, atualizado pela SELIC, com 
um desconto de 20% ou o valor da cotação das ações na data de exercício da recompra pela 
Companhia, o que for menor, nos termos do Plano. 

Na hipótese de desligamento do participante, salvo por força de falecimento ou invalidez 
permanente, a totalidade das opções não exercidas, mesmo aquelas cujo prazo de carência 
haja sido consumado, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente 
de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 
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22. Receita 
O Grupo gera receitas através das vendas de assinaturas e treinamentos para desenvolvimento 
profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial, realizados através da plataforma (Web 
e App) da TC. 

Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na 
demonstração de resultado dos períodos: 

 Controladora 

 
01/04/2021 a 
30/06/2021  

01/04/2020 a 
30/06/2020  

01/01/2021 a 
30/06/2021  

01/01/2020 a 
30/06/2020 

        
Receita com serviços – B2C 20.306  7.934  35.620  11.166 
Receita com serviços – B2B 923  472  2.075  738 
Impostos sobre as receitas (2.577)  (556)  (4.586)  (784) 
Total 18.652  7.850  33.109  11.120 

 

 Consolidado 

     
01/04/2021 a 
30/06/2021  

01/04/2020 a 
30/06/2020  

01/01/2021 a 
30/06/2021  

01/01/2020  a 
30/06/2020 

        
Receita com serviços – B2C 24.586  7.934  39.900   11.166 
Receita com serviços – B2B 1.773  472  2.925   738 
Impostos sobre as receitas (3.119)  (556)  (5.128)   (784) 
Total 23.240  7.850  37.697   11.120 

Obrigações de desempenho e Políticas de reconhecimento de receita 

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo 
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o serviço ao cliente.  

A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de 
desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de pagamento significativas e as políticas 
de reconhecimento de receita relacionadas.  

Tipo de 
serviço 

Natureza e a época do cumprimento das obrigações de 
desempenho, incluindo condições de pagamento 
significativas 

Política de reconhecimento da 
receita 

        

Assinaturas 

As faturas para a venda de assinaturas são emitidas 
mensalmente e normalmente os clientes parcelam o 
pagamento via cartão de crédito em 12 parcelas mensais 
ou efetuam o pagamento a vista. 

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

Cursos e 
Treinamentos 

Os clientes obtêm controle dos cursos e treinamentos 
quando seu acesso é disponibilizado na plataforma, 
podendo o cliente realizar o treinamento a qualquer 
momento e por prazo indeterminado. Os clientes parcelam 
o pagamento via cartão de crédito em 12 parcelas mensais 
ou efetuam o pagamento a vista. 
Todos os cursos oferecidos dão a possibilidade para o 
cliente de solicitar a devolução de seu pagamento em até 
7 dias após a compra caso o cliente não se adapte à 
metodologia aplicada nos treinamentos. 

A receita é reconhecida 7 dias após a 
liberação do acesso dos clientes aos 
treinamentos adquiridos. 



 
 
 

54 

23. Custos e despesas por natureza 
 Controladora 

     
01/04/2021 

à 
30/06/2021 

 
01/04/2020 

à 
30/06/2020 

 
01/01/2021 

à 
30/06/2021 

 
01/01/2020 

à 
30/06/2020 

            
Serviços prestados por terceiros (8.624)  (1.319)  (12.992)  (2.107) 
Serviços de marketing (4.159)  (350)  (6.561)  (621) 
Manutenção do sistema (plataforma) (1.930)  (373)  (3.468)  (647) 
Despesas de manutenção (604)  (304)  (1.327)  (472) 
Pessoal (5.236)  (108)  (6.865)  (219) 
Depreciação e amortização (961)  (90)  (1.512)  (107) 
Cursos e treinamentos (178)  (142)  (303)  (183) 
Cancelamento plano de opção de ações (1.957)  -  (1.957)  - 
Outras (1.360)  (384)  (2.414)  (646) 
Total (25.009)  (3.070)  (37.399)  (5.002) 
Custo do serviço prestado (7.509)  (1.247)  (11.194)  (2.055) 
Despesas com vendas e marketing (4.159)  (350)  (6.561)  (621) 
Despesas gerais e administrativas (11.128)  (1.473)  (17.431)  (2.326) 
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (2.213)  -  (2.213)  - 
Total (25.009)  (3.070)  (37.399)  (5.002) 

 
 Consolidado 

 01/04/2021 
à 

 
01/04/2020 

à 
 

01/01/2021 
à 

  
01/01/2020 

à 
      30/06/2021    30/06/2020    30/06/2021    30/06/2020 
        
Serviços prestados por terceiros (8.723)  (1.319)  (13.155)  (2.107) 
Serviços de marketing (4.341)  (350)  (6.743)  (621) 
Manutenção do sistema (plataforma) (1.932)  (373)  (3.470)  (647) 
Despesas de manutenção (620)  (304)  (1.343)  (472) 
Pessoal (6.140)  (108)  (7.769)  (219) 
Depreciação e amortização (2.120)  (90)  (2.682)  (107) 
Cursos e treinamentos (221)  (142)  (346)  (183) 
Cancelamento plano de opção de ações (1.957)  -  (1.957)  - 
Outras (1.439)  (384)  (2.494)  (646) 
Total (27.493)  (3.070)  (39.959)  (5.002) 
           
Custo do serviço prestado (8.898)  (1.247)  (12.583)  (2.055) 
Despesas com vendas e marketing (4.341)  (350)  (6.743)  (621) 
Despesas gerais e administrativas (12.041)  (1.473)  (18.420)  (2.326) 
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (2.213)  -  (2.213)  - 
Total (27.493)  (3.070)  (39.959)  (5.002) 
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24. Resultado financeiro 
 Controladora 

 01/04/2021 
à 

 
01/04/2020 

à 
 

01/01/2021 
à 

  
01/01/2020 

à 
      30/06/2021    30/06/2020    30/06/2021    30/06/2020 
Receita financeira        
Rendimento de aplicações financeiras 280  5  301  9 
Descontos obtidos 1  3  19  4 
Outras receitas -  -  1  - 
Total da receita financeira 281  8  321  13 
            
Despesa financeira        
IOF (34)  -  (65)  (1) 
Despesas bancárias (35)  (3)  (52)  (6) 
Juros passivo (170)  (2)  (198)  (2) 
Variação cambial (75)  -  (85)  - 
Juros sobre arrendamento (193)  (16)  (299)  (16) 
Total da despesa financeira (507)  (21)  (699)  (25) 
              
Resultado financeiro (226)  (13)  (378)  (12) 

 
 Consolidado 

 01/04/2021 
à 

 
01/04/2020 

à 
 

01/01/2021 
à 

  
01/01/2020 

à 
      30/06/2021    30/06/2020    30/06/2021    30/06/2020 
Receita financeira        
Rendimento de aplicações financeiras 280  5  301  9 
Descontos obtidos 1  3  19  4 
Outras receitas -  -  1  - 
Total da receita financeira 281  8  321  13 
            
Despesa financeira        
IOF (37)  -  (68)  (1) 
Despesas bancárias (36)  (3)  (54)  (6) 
Juros passivo (177)  (2)  (205)  (2) 
Variação cambial (75)  -  (85)  - 
Juros sobre arrendamento (196)  (16)  (302)  (16) 
Total da despesa financeira (521)  (21)  (714)  (25) 
              
Resultado financeiro (240)  (13)  (393)  (12) 
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25. Resultado por ação 
 Controladora e Consolidado 

 01/04/2021 
à 

 
01/04/2020 

à 
 

01/01/2021  
à 

  
01/01/2020 

à 
      30/06/2021    30/06/2020    30/06/2021    30/06/2020 
Lucro (prejuízo) do período  (2.203)  3.859  (1.037)  4.823 
Média ponderada da quantidade de ações do 
período (em unidades) 

212.145.280  40.200.000  206.072.640  40.200.000 

Lucro (prejuízo) básico por ação ordinária (0,010384)  0,095995  (0,005032)  0,119975 
Lucro (prejuízo) do período  (2.203)  3.859  (1.037)  4.823 
Média ponderada da quantidade de ações do 
período (em unidades) 

212.145.280  40.200.000  206.072.640  40.200.000 

Média ponderada da quantidade de ações 
diluidoras do período (em unidades) 

12.133.333  -  12.133.333  - 

Lucro (prejuízo) diluído por ação ordinária (0,009823)  0,095995  (0,004752)  0,119975 

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro ou (prejuízo) do período atribuído aos 
acionistas da Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.  

O resultado por ação diluído é calculado ajustando-se o lucro ou (prejuízo) e a média ponderada da 
quantidade de ações levando-se em conta a conversão de todas as ações potenciais com efeito de 
diluição (instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na emissão de ações).  

Os resultados apurados, básico e diluído, apresentam diferença no valor por ação em virtude do efeito 
diluidor das ações potenciais das Debentures, conforme descrito na nota explicativa 16. 

O lucro básico/diluído por ação do período de 2020 foi recalculado, em decorrência do desdobramento de 
ações ocorrido em março de 2021, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 41- Resultado 
por ação. 

26. Instrumentos financeiros 
Os valores justos estimados de ativos e passivos financeiros do Grupo foram determinados por meio de 
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável 
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de 
realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, 
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes 
metodologias de mercado pode gerar alterações nos valores de realização estimados. 

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, 
segurança e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado, bem como na avaliação da situação econômico-financeira 
das instituições envolvidas. O Grupo não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco.  

O Grupo não possui operações de derivativos ou faz uso deste instrumento de natureza operacional ou 
financeira. 
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Os valores constantes nas contas patrimoniais, como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados 
na forma contratada até 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e correspondem, 
aproximadamente, ao seu valor justo. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, arrendamento, outras contas 
a pagar e debentures. 
 Controladora 

 30/06/2021 
Instrumentos financeiros Valor justo   Custo amortizado   Total 
              
Ativos           
Caixa e equivalentes de caixa 855   -   855 
Aplicações financeiras vinculadas 42.098   -   42.098 
Contas a receber -   8.469   8.469 
Total 42.953   8.469   51.422 
          
Passivos           
Outras contas a pagar -   22.946   22.946 
Arrendamento -   7.155   7.155 
Debentures conversíveis em ações -  72.516  72.516 
Total -   102.617   102.617 

 
 Consolidado 

 30/06/2021 
Instrumentos financeiros Valor justo   Custo amortizado   Total 
                  
Ativos           
Caixa e equivalentes de caixa 4.605    -     4.605 
Aplicações financeiras vinculadas 42.186   -   42.186 
Contas a receber -   9.640   9.640 
Total 46.791   9.640   56.431 
           
Passivos           
Outras contas a pagar  -     23.026   23.026 
Arrendamento  -     7.431   7.431 
Debentures conversíveis em ações -  72.516  72.516 
Total            -      102.973   102.973 

 

 Controladora 
 31/12/2020 
Instrumentos financeiros Valor justo  Custo amortizado  Total 
           
Ativos      
 Caixa e equivalentes de caixa 1.895                 -    1.895 
 Aplicações financeiras 4.266                 -    4.266 
 Contas a receber -             4.196   4.196 
Total 6.161              4.196    10.357 
          
Passivos      
Outras contas a pagar                -    337  337 
Arrendamento                -    3.051  3.051 
Total                -    3.388  3.388 
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 Consolidado 
 31/12/2020 
Instrumentos financeiros Valor justo  Custo amortizado  Total 
          
Ativos      
 Caixa e equivalentes de caixa 1.914                 -    1.914 
 Aplicações financeiras 4.266                 -    4.266 
 Contas a receber -             4.196   4.196 
Total 6.180              4.196    10.376 
           
Passivos      
Outras contas a pagar                -    337  337 
Arrendamento                -    3.051  3.051 
Total                -    3.388  3.388 

Os valores de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e apresentados acima se 
aproximam dos seus valores justos. 

(a) Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores justos 

Os valores justos informados não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como 
taxas de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua 
determinação. Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor 
justo: 

Hierarquia do valor justo 

O Grupo usa a seguinte hierarquia para determinar o valor justo dos instrumentos financeiros: 

Nível 1: preços cotados nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. 

Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o 
valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. 

Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor registrado que não 
sejam baseados em dados observáveis no mercado. 

 
 

Controladora 
Instrumentos financeiros 30/06/2021  31/12/2020 
        
Ativos – Nível 2    
Caixa e equivalentes de caixa 855  1.895 
Aplicações financeiras vinculadas 42.098  4.266 
Total 42.953  6.161 

 

 Consolidado 
Instrumentos financeiros 30/06/2021  31/12/2020 
         
Ativos – Nível 2    
Caixa e equivalentes de caixa 4.605  1.914 
Aplicações financeiras vinculadas 42.186  4.266 
Total 46.791  6.180 
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Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas 

Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seu valor de mercado idêntico aos saldos 
contábeis. Para as aplicações financeiras, os valores contábeis informados no balanço 
patrimonial aproximam-se do valor justo. 

(b) Fatores de riscos 

O Grupo possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 

• Risco de crédito; 

• Risco de liquidez; e 

• Risco de mercado. 

Estrutura de gerenciamento de risco 

O Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, onde há uma gestão de riscos de 
mercado e de crédito por meio de estratégias operacionais e controles internos visando 
assegurar a liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controles internos consiste em 
acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no 
mercado. Não são efetuadas aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer 
outros ativos de risco, como também não efetuam operações definidas como derivativos 
exóticos. Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes com as políticas e 
estratégias definidas pela Administração do Grupo. 

(i) Risco de crédito 

O Grupo está sujeito ao risco da inadimplência dos seus clientes, tanto pelo não 
pagamento dos serviços prestados ou produtos disponibilizados, como pelo não 
cumprimento de disposições contratuais. Quaisquer eventos que possam impactar 
negativamente a capacidade dos clientes de honrar suas obrigações perante ao Grupo 
poderão resultar em perdas, bem como afetar o seu resultado operacional. 

(ii) Risco de liquidez 

O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos 
dos ativos e passivos do Grupo, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as 
obrigações financeiras assumidas, nos prazos estabelecidos. O Grupo conta com 
linhas de crédito junto a instituições financeiras, bem como possui acesso ao mercado 
de capitais, com o objetivo de obter capital de giro para suas atividades operacionais. 
Dificuldades em realizar esses descontos, acessar instituições financeiras e o mercado 
de capitais podem causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos do 
Grupo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos e podem limitar ou 
restringir o nível de atividade nas operações para seus compromissos e impactar 
adversamente os resultados financeiros e operacionais e por consequência, o 
crescimento do Grupo. 

(iii) Risco de mercado 

Os negócios do Grupo dependem principalmente de usuários que adquirem as 
assinaturas e treinamentos em sua plataforma online. Uma redução na procura pelos 
produtos ofertados pelo Grupo poderá afetar os ganhos do Grupo. 

Adicionalmente, a Companhia está exposta ao risco de taxa de juros que se refere ao 
risco de a Companhia vir sofrer perdas econômicas devido a alterações adversas nas 
taxas de juros. 
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(iv) Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar como as companhias podem 
ser impactadas pelas mudanças das variáveis de mercado sobre cada instrumento 
financeiro representativo. Não obstante, a liquidação destas transações poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade utilizada na preparação 
dessas análises. 

Considerando que em 30 de junho de 2021, a Companhia possui obrigações derivadas 
da aquisição da CALC indexada ao CDI, no montante de R$20.708, a Administração 
mensurou o cenário provável (cenário base) e mais dois cenários, representando a 
deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50% (remoto). O cenário 
provável foi definido por meio de premissas disponíveis no mercado (expectativa de 
crescimento da CDI, tendo como base a expectativa de crescimento da SELIC, 
conforme relatório focus para 2021 divulgado pelo Bacen). A tabela abaixo demonstra a 
sensibilidade a eventuais mudanças no patamar, indicando a deterioração na situação 
financeira da Companhia mediante o incremento nas taxas de juros, sobre a parcela de 
empréstimos e financiamentos afetada abaixo: 

Operação Risco 
Saldo 
exposto 

em 30.06.21 

Cenário 
atual (Taxa 
de 3,05%) 

Cenário 
provável 
(Taxa de 
5,93%) 

Cenário 
possível 
(Taxa de 
7,48%) 

Cenário 
remoto (Taxa 

de 9,05%) 

Saldo devedor da aquisição da 
Sencon CDI R$20.708 (170) (326) (408) (490) 

Total  R$20.708 (170) (326) (408) (490) 
27. Segmentos operacionais  
A Administração do Grupo, baseia suas decisões de negócios em relatórios financeiros preparados nos 
mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas informações contábeis. As informações 
contábeis são regularmente revistas pela Administração do Grupo para tomada de decisões sobre 
alocações de recursos e avaliação de performance.  

Portanto, a Administração concluiu que opera um único segmento operacional, que são as prestações de 
serviços de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e 
empresarial e, portanto, considera que divulgações adicionais sobre segmentos não são necessárias. 

28. Transações não caixa  
Conforme requerido pelo pronunciamento técnico NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(IAS 7), item 43, a seguir estão apresentadas as transações de investimento e financiamento que não 
envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram excluídas da demonstração dos 
fluxos de caixa. 
 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  30/06/2020  30/06/2021   30/06/2020 
Transações de Investimento                   
Adição de contrato de arrendamento 4.612   623   4.862   623 
Aquisição CALC 55.690   -   55.690   - 
Total 60.302   623   60.552   623 
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 Controladora  Consolidado 
 30/06/2021  30/06/2020  30/06/2021   30/06/2020 
Transações de Financiamento                  
Adição de contrato de arrendamento 4.612   623   4.862   623 
Total 4.612   623   4.862   623 

29. Seguros 
Em 30 de junho de 2021, o Grupo possuía cobertura de seguros para: i) o imóvel arrendado, cujo valor 
total da cobertura do seguro contratado era de R$ 35.770; ii) proteção de dados, cujo valor total da 
cobertura do seguro contratado era de R$ 5.000. Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura total para o 
imóvel arrendado era de R$10.000. 

Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação quanto à necessidade de contratação, bem 
como da adequação das coberturas de seguros e suas premissas. 

30. Eventos subsequentes 

Conversão das Debentures conversíveis em ações 

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 mediante a 
emissão de 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$72.800.000,00 (setenta e dois milhões e oitocentos mil reais), as quais foram 
totalmente integralizadas mediante a conversão das 728 Debêntures Conversíveis; e (iii) a consignação, 
em razão da conversão das Debêntures Conversíveis, do cancelamento automático da totalidade das 
Debêntures Conversíveis. Em decorrência desta conversão, o capital social da Companhia passará a ser 
de R$ 78.509.607,60 (setenta e oito milhões, quinhentos e nove mil e seiscentos e sete reais e sessenta 
centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 224.286.049 (duzentas e vinte e quatro 
milhões, duzentas e oitenta e seis mil e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, 
e sem valor nominal. 

Oferta pública de ações da Companhia 

Em 27 de julho de 2021, comunicou o início da oferta pública de distribuição primária de 55.555.556 
ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, realizada na República Federativa do Brasil 
(“Brasil”), com esforços de colocação das Ações no exterior, ao preço de R$9,50 por ação, perfazendo o 
montante total de R$527.777.782 (Quinhentos e vinte e sete milhões, setecentos e setenta e sete mil e 
setecentos e oitenta e dois reais). O início das negociações das ações ordinárias da Companhia ocorreu 
em 28 de julho de 2021, negociadas no segmento Novo Mercado da B3 sob o código “TRAD3”. 

Após os efeitos dos aumentos de capital decorrentes da oferta pública de ações e conversão das 
debentures, conforme mencionado abaixo, o capital social da Companhia passou a ser de 279.841.605 
(duzentas e setenta e nove milhões, oitocentas e quarenta e uma mil, seiscentas e cinco) ações 
ordinárias e no montante de R$ 606.287.389,60 (seiscentos e seis milhões, duzentos e oitenta e sete mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). 

*     *     * 



Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras  

 

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

 

(i) Revisaram, discutiram e concordaram com as informações contábeis 
intermediárias relativas ao período findo em 30 de junho de 2021. 
 

 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2021.  

 

Diretores: 

 

___________________________    

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho 
Diretor Presidente 
 

 

___________________________                                                                            
Israel Calebe Massa                                                                                                        
Diretor Financeiro 

 

 



Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores 
Independentes 

 

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

 

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

 

São Paulo, 12 de agosto de 2021.  

 

Diretores: 

 

___________________________    

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho 
Diretor Presidente 
 

 

___________________________                                                                            
Israel Calebe Massa                                                                                                        
Diretor Financeiro 
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