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TC reporta  

lucro líquido 

proforma de 

R$ 11,9 milhões 

no 3T21. 

O TC Traders Club S.A. (“TC” ou “Companhia”), uma das maiores 

comunidades de investidores da América Latina, anuncia os seus 

resultados relativos ao terceiro trimestre de 2021 (3T21). As 

informações financeiras informadas estão apresentadas em Reais 

(R$), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR 

GAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS). 

São Paulo, 12 de novembro de 2021 

Videoconferência 
de resultados 

16 de novembro de 2021 
 
14h00 (Brasília) 

12h00 (Nova York) 

Assista ao vivo:  
 
 

WEBSITE RI TC STATION 

Quer fazer uma pergunta?  

Utilize o QR Code ao lado 
ou envie para o número       +55 11 99429-8761 

RELEASE DE RESULTADOS  |  3T21 

https://tc.com.br/glossario/b/br-gaap
https://tc.com.br/glossario/b/br-gaap
https://tc.com.br/glossario/i/ifrs
https://ri.tc.com.br/pt-BR/articles/events-calendar/6101c024a8e5ec7c6e883c43
https://tc.tradersclub.com.br/login?redirect_to=/tradersclub/tc-radio/ao-vivo&_gl=1*1args75*_ga*MTQxNTk5NDU0NS4xNjI2OTY2NjEy*_ga_04JRJYZ32H*MTYyODc4ODU3My40OS4xLjE2Mjg3ODk2ODIuNTk.
https://tc.tradersclub.com.br/tradersclub/tc-radio/ao-vivo
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(R$ mil) 3T21* 2T21 Var. (%) 3T20  Var. (%) 

Receita líquida 31.006 23.240 33,40% 14.842 108,9% 

Custo do serviço prestado (CSV) -11.843 -8.898 33,10% -1.967 502,1% 

Lucro bruto 19.163 14.342 33,60% 12.875 48,8% 

Margem bruta 61,8% 61,7% 0,1 p.p. 86,7% -24,9 p.p. 

Lucro (prejuízo) líquido 11.897 -2.203 n.a. 7.032 69,2% 

Margem líquida 38,4% -9,5% 47,9 p.p. 47,4% -9,0 p.p. 

EBITDA** 3.548 1.139 211,50% 9.036 -60,7% 

Margem EBITDA**  11,4% 4,9% 6,5 p.p. 38,9% -27,5 p.p. 

 
* 3T21 inclui números proforma para as aquisições de RIWeb e Economatica, concluídas em 01 de outubro de 2021. 
** Inclui ajustes de itens não recorrentes. 

 

  

Destaques do período 

RECEITA LÍQUIDA PROFORMA* 
(milhões) 

R$31,0 
+109% (3T21/3T20) 

 

LUCRO LÍQUIDO PROFORMA* 
(milhões) 

 

R$11,9 
+69% (3T21/3T20) 

USUÁRIOS CADASTRADOS 

562 mil 
+158% (3T21/3T20) 

USUÁRIOS PAGANTES 

88 mil 
+418% (3T21/3T20) 

RELEASE DE RESULTADOS  |  3T21 
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“Inovação é o que diferencia o líder de um seguidor.” 

Steve Jobs 

O TC tem em seu DNA a insatisfação com o status quo. Todo o nosso time trabalha incessantemente 

com foco em melhorias de produto, experiência dos nossos usuários e garantia de satisfação dos 

nossos clientes. Apenas um trimestre após nosso IPO, somos uma empresa muito mais madura hoje, 

ainda que com muito espaço para evoluirmos. Continuamos trabalhando na construção de 

funcionalidades, serviços e produtos inovadores, que transformarão o dia a dia dos nossos usuários 

e expandirão consideravelmente nosso ecossistema. 

Buscamos tornar as ferramentas disponíveis aos nossos usuários cada vez mais completas, mas ao 

mesmo tempo mais simples e intuitivas. Nunca conseguimos evoluir simultaneamente nessas duas 

importantes dimensões como atualmente. Seguimos absolutamente firmes na missão de 

democratizar o acesso ao mercado financeiro para pessoas físicas e mudar a história dos 

investimentos no Brasil. 

Isso não é tudo. Estamos focados em alcançar novos mercados, novos públicos e expandir a nossa 

base de usuários e portfólio de produtos e tenho convicção que temos demonstrado isso ao longo 

dos últimos meses com entregas, resultados e aquisições estratégicas. 

Fechamos o terceiro trimestre com uma série de novidades, a começar pela nova interface da nossa 

plataforma e do app. É um trabalho ainda em andamento e sempre será assim. Na vertical de 

Relações com Investidores, através da aquisição da RIWeb, iniciamos a integração com velocidade e 

já lançamos o primeiro e importante passo de termos a transmissão de conference calls dentro do 

próprio TC, sendo apenas o início de um amplo projeto que vai revolucionar a forma como as 

empresas de capital aberto se comunicam e alcançam investidores ou potenciais investidores. E tão 

importante quanto: tornará o nosso ecossistema ainda mais único, acelerando o número de usuários 

cadastrados. Também estamos expandindo a produção de inteligência de mercado e uso de dados 

em prol dos usuários, assim como ferramentas e cursos voltados para outras classes de ativos, como 

renda fixa, fundos imobiliários e criptoativos. 

Expandir o WaU (weekly active users) (número de usuário ativos semanal) na nossa plataforma é uma 

das nossas principais prioridades. Na verdade, é nossa mais nova obsessão. Com foco anterior muito 

maior nos usuários pagos, as novas funcionalidades e versões do TC trarão ainda mais a 

possibilidade de rentabilizarmos usuários sem a necessidade de assinaturas dos nossos planos. 

Como exemplo de fontes adicionais de receitas teremos a negociação de criptoativos, ações e renda 

fixa na plataforma, sendo que esta última possui um mercado endereçável muito maior, sendo, 

portanto, estratégica para o crescimento do TC. 

 

 

Mensagem da administração 

 

https://tc.com.br/glossario/o/oferta-publica-inicial-ipo
https://tc.com.br/glossario/w/wau-weekly-active-users
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Em paralelo e em alta velocidade, estamos lançando nos próximos meses produtos para mercado 

B2B, sendo importante notar que o TC roda hoje com uma estrutura de custos maior, porém pronta 

para executar e lançar os novos produtos para este segmento. As aquisições recentemente 

anunciadas fazem parte do projeto de construção de um terminal completo, com dados, indicadores, 

notícias, ferramentas e serviços que mudarão para melhor a rotina de empresas listadas, fundos, 

AAIs, instituições financeiras e family offices. É realmente apenas o começo. 

Enxergamos no B2B uma oportunidade de complementar o nosso portfólio, nossos negócios e 

diversificar a nossa receita. Estamos falando de um modelo de negócios extremamente resiliente e 

com muito espaço para inovar, desenvolver e entregar produtos completos, mantendo a nossa 

identidade de “one-stop-shop”, agora voltada ao mercado institucional.  

Outra importante novidade para o TC é o contrato de investimentos com a 2TM, holding dona do  

Mercado Bitcoin, como parte da nossa estratégia de desenvolver a primeira experiência de integração 

com corretora dentro da plataforma, possibilitando que os nossos usuários executem ordens sem 

sair da Comunidade TC, além de oportunidades de cross-selling e de aquisição de novos clientes. 

Por fim, em relação ao último trimestre, gostaria de destacar o crescimento de 158% no número de 

usuários cadastrados e do aumento de 109% da nossa receita líquida na comparação com o 3T20, 

além de geração de caixa operacional, mostrando a força dos nossos serviços. 

Como sempre repito, somos uma empresa ágil e incansável. Ao longo dos próximos meses e anos, 

vocês continuarão acompanhando os resultados de tudo que estamos plantando e do que acabamos 

de começar a colher, sempre tendo como foco inovação, geração de valor para os nossos acionistas 

e desenvolvimento contínuo do nosso projeto e visão ideais de Companhia. 

Um agradecimento especial ao nosso time realmente fora de série, aos nossos milhares de clientes 

e acionistas que têm convicção, assim como eu, da importância da nossa missão. 

 

Pedro Albuquerque 
Fundador e CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempenho financeiro e operacional 

 

https://tc.com.br/glossario/b/b2b-business-to-business
https://tc.com.br/glossario/o/one-stop-shop
https://tc.com.br/glossario/h/holding
https://tc.com.br/glossario/c/cross-selling-venda-cruzada
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CORPORATIVO 

Ao final do 3T21, o TC contava com 614 colaboradores, um aumento de 31,5% em relação ao número 

registrado no trimestre anterior. A expansão reflete o forte crescimento da Companhia nos últimos 

meses, com lançamento de produtos, novas aquisições e aprimoramento de ferramentas para servir 

seus clientes.  

 

A Companhia acredita ter atingido o tamanho ideal em headcount, não sendo mais necessários 

acréscimos substanciais de equipe nos próximos trimestres, mesmo levando em consideração a 

criação de novos produtos e o aumento da base de usuários.  

 

Importante ressaltar que, em setembro, a Companhia recebeu o selo GTPW (“Great Place to Work”), 

que é uma renomada consultoria global que apoia organizações no desenvolvimento de melhores 

resultados, com vistas a fortalecer uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. 

 

Na pesquisa, foi atingida a pontuação de 89, o que significa que quase 9 colaboradores em cada 10 

recomendam o TC como um ótimo lugar para se trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUÁRIOS CADASTRADOS 

O TC encerrou o 3T21 com 562 mil usuários cadastrados na plataforma, um aumento de 157,8% em 

relação ao 3T20 e 12,0% superior na comparação com o 2T21. O crescimento é explicado pela 

94
164 201

323

467

614

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Número de colaboradores

+274% (3T21/3T20)

https://tc.com.br/glossario/h/headcount
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estratégia adotada pela Companhia, focada na expansão da base de usuários para posterior 

conversão em assinaturas e outros serviços monetizados oferecidos dentro da plataforma.  

 

 

  

 

 

 

 

 

* Incluindo usuários Sencon 

 

USUÁRIOS PAGANTES 

Ao final de setembro de 2021, o número de usuários pagantes atingiu 88 mil, um aumento de 417,6% 

em relação ao 3T20 e estável na comparação com o número observado no 2T21, mostrando forte 

resiliência da base, mesmo com a realização expressiva da bolsa durante o terceiro trimestre (-13% 

entre julho e setembro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Incluindo usuários Sencon 

 

  

∆ +158% 

∆ +406% ∆ +406% 

52 76 100 121
171

218 256 296

502*
562*

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Número de usuários cadastrados
(mil)

+ 158%  (3T21/3T20)

∆ +158% 

2 4 5 7 14 17 19 20

88* 88*

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Número de usuários pagantes
(mil)

+ 418%  (3T21/3T20)
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RECEITA RECORRENTE 

O TC é uma legítima Companhia SaaS (software as a service), que fornece tecnologia por meio de 

seus serviços aos clientes, com 98,2% (+1,2 ponto percentual na comparação com o 2T21) das suas 

assinaturas atreladas a planos anuais com renovação automática, propiciando resiliência e maior 

previsibilidade de receitas no negócio.  

Importante notar que o TC conseguiu expandir a sua receita recorrente, mesmo em um período 

adverso em termos de cenário econômico, com forte queda na bolsa e instabilidade política. 

As receitas da Sencon, por outro lado, ainda não se encontram integralmente no modelo SaaS, sendo 

bastante suscetíveis a sazonalidades da declaração anual do Imposto de Renda que faz com que o 

segundo trimestre seja mais forte em comparação com os demais. 

 

 

RETENÇÃO DE RECEITA LÍQUIDA MENSAL RECORRENTE 

O TC tem por política a adoção de planos anuais, o que ameniza a sazonalidade de churn da base. O 

churn, em linhas gerais, é uma métrica que indica o nível de clientes que cancelaram os planos 

durante o período analisado, o que gera perda de receita. 

Para medir o volume de receita que é mantida dentro da Companhia em determinado cohort, é 

utilizada uma métrica chamada Retenção de Receita Líquida Mensal Recorrente (Net Monthly 

Recurring Revenue Retention, na sigla em inglês), que indica em termos percentuais o quanto de 

receita líquida foi retida, relacionado ao número de clientes que cancelaram ou migraram seus planos 

durante o mesmo período. 

O gráfico abaixo tem como objetivo indicar qual é o comportamento médio da retenção de receita 

contratada pelos clientes do TC medido pelos cohorts mensais. O comportamento da curva obtida 

6.932

13.323 13.260
14.637

78,1%
18.326

86,4%
20.480

21,9%
5.131

13,6%
3.222

79,0% 81,5%

90,4%
94,7% 97,0% 98,2%

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Receita recorrente
(R$ mil)

TC Sencon (não recorrente) Planos anuais

23.457 23.701

https://tc.com.br/glossario/s/saas-software-as-a-service
https://tc.com.br/glossario/c/churn-ou-rotatividade
https://tc.com.br/glossario/c/cohort
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indica que, entre as movimentações dos clientes (upgrades, downgrades, cross sell e cancelamentos), 

a receita dos cohorts do TC é, em média, bem suportada durante o primeiro ano.  

A queda observada no período M+12 reflete a sazonalidade de renovação dos planos, dado que 

grande parte deles são anuais.  

Logo após esse período, é possível observar uma recuperação de receita dos clientes que 

permaneceram no cohort - o que se dá especialmente em função do lançamento de novos produtos 

e campanhas promocionais - e que geralmente, os clientes que permanecem no TC tendem a 

aumentar o seu ticket médio de forma a compensar a perda de receita pelos clientes que saem ao 

longo do tempo. 

 

RECEITA LÍQUIDA PROFORMA 

O TC totalizou R$ 31,0 milhões em receita líquida proforma ao final do 3T21, 108,9% superior ao 

mesmo período do último ano e 33,4% acima na comparação ao 2T21. Os ajustes foram feitos para 

refletir as aquisições da RIWeb e da Economatica, ambas concretizadas no início de outubro.  

Optamos por divulgar a receita líquida proforma, considerando as aquisições recentes, para 

evidenciar aos nossos investidores que as empresas adquiridas já estão em um estágio de 

maturidade suficiente para gerar receitas e não apenas despesas. 

(R$ mil) 3T21 2T21 Var. (%) 3T20 Var. (%) 

Receita bruta proforma* 34.616 26.359 31,3% 15.921 117,4% 

(-) Ajuste proforma  6.244 - - - - 

Receita bruta 28.372 26.359 7,6% 15.921 78,2% 

Deduções -3.165 -3.119 1,5% -1.079 193,3% 

Receita líquida 25.207 23.240 8,5% 14.842 69,8% 

(+) Ajuste proforma  5.799 - - - - 

Receita líquida proforma* 31.006 23.240 33,4% 14.843 108,9% 

 
* Inclui números proforma para as aquisições da RIWeb e Economatica, concluídas em 01 de outubro de 2021. 

93,2% 93,1% 89,2% 90,0% 93,8%
100,1% 98,3%

72,1% 77,1% 82,6%

96,2% 97,4% 97,2%
104,3% 101,0%

92,7%

M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 M+12 M+13 M+14 M+15 M+16 M+17 M+18 M+19 M+20 M+21 M+22 M+23 M+24

Retenção de receita líquida mensal recorrente

https://tc.com.br/glossario/u/upsell
https://tc.com.br/glossario/d/downgrade
https://tc.com.br/glossario/c/cross-selling-venda-cruzada
https://tc.com.br/glossario/t/ticket-medio
https://tc.com.br/glossario/p/pro-forma
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Ao final do período de doze meses (Last Twelve Months ou LTM) encerrados em setembro de 2021, 

a receita líquida acumulada da Companhia totalizou R$ 77,1 milhões, um crescimento de 176,5% na 

comparação com o período de doze meses encerrados em setembro de 2020 (LTM3T20). A receita 

líquida proforma LTM3T21, por sua vez, totalizou R$ 97,6 milhões, 250% superior à receita 

acumulada no LTM3T20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Inclui números proforma para as aquisições da RIWeb e Economatica, concluídas em 01 de outubro de 2021. 

 

As aquisições realizadas pela Companhia desde o IPO buscaram complementar o ecossistema do 

TC, com complementariedade entre os business e ganho em sinergia. Importante destacar o novo 

perfil de receita da Companhia voltado para o B2B, uma linha de receita mais resiliente, com menor 

nível de churn.  

 

Ao final de setembro, ajustado com as receitas da RIWeb e Economatica, aproximadamente 22% da 

receita bruta da Companhia foi advinda da linha B2B. O crescimento da linha B2B é resultado do 

trabalho da Companhia nesse segmento e deve ser uma tendência a ser observada nos próximos 

resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ +176% 

COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA 
 
 
 

 
* Inclui números proforma para as aquisições da RIWeb e 
Economatica, concluídas em 01 de outubro de 2021. 

 

7.850 
14.842 14.164 14.457 

23.240 25.207 

31.006*

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Receita líquida
(R$ mil)

27.877 

77.068 

97.561*

LTM3T20 LTM3T21

+250% 
(LT M3T 2 1/LT M3T 2 0)  

78%

22%

3T21*

B2C B2B

96%

4%

2T21

B2C B2B

https://tc.com.br/glossario/l/ltm
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LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA PROFORMA 

O lucro bruto proforma da Companhia totalizou R$ 19,2 milhões no 3T21, o que representa um 

crescimento de 48,8% quando comparado com o mesmo período do ano anterior e 33,6% acima do 

lucro bruto registrado no 2T21. A margem bruta proforma atingiu 61,8% no período, praticamente 

estável na comparação com o segundo trimestre de 2021.   

 

(R$ mil) 3T21 2T21 Var. (%) 3T20 Var. (%) 

Receita líquida proforma* 31.006 23.240 33,4% 14.842 108,9% 

Custo do serviço prestado (CSV)* -11.843 -8.898 33,1% -1.967 502,1% 

Lucro bruto proforma* 19.163 14.342 33,6% 12.875 48,8% 

Margem bruta proforma* 61,8% 61,7% 0,1 p.p. 86,7% -24,9 p.p. 

(-) Ajuste proforma 5.123 - - - - 

Lucro bruto 14.040 14.342 -2,1% 12.875 9,0% 

Margem bruta 55,7% 61,7% -6,0 p.p. 86,7% -31,0 p.p. 

 
* Inclui números proforma para as aquisições da RIWeb e Economatica, concluídas em 01 de outubro de 2021. 
 

 

O CSV proforma, que representa 

os custos que incidem sobre a 

venda de um produto, atingiu R$ 

11,8 milhões no 3T21. O forte 

crescimento é explicado pelo 

aumento nos custos 

relacionados à contratação 

adicional de colaboradores para 

o time de tecnologia, em função 

da diversificação de produtos e 

forte crescimento da 

Companhia. Esse aumento do 

quadro de colaboradores, com 

consequente aumento do CSV, 

antecipa o crescimento 

adicional esperado para as 

receitas, dado que é necessário preparar a Companhia para prestação de novos serviços e expansão 

dos serviços atuais, que têm potencial para gerar aumento de receita.  

 

  

 

6.603 

12.875 11.876 10.772 
14.342 14.040 

19.163

2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Lucro bruto Lucro bruto proforma

84,1% 86,7% 83,8%
74,5%

61,7% 61,8%

Margem bruta

https://tc.com.br/glossario/l/lucro-bruto
https://tc.com.br/glossario/c/csv-custo-dos-servicos-vendidos
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RESULTADO OPERACIONAL  

As despesas operacionais atingiram R$ 20,8 milhões no 3T21. O aumento na comparação com os 

demais períodos é decorrente do crescimento no quadro de colaboradores, refletindo na folha salarial 

alocada em “Despesas gerais e administrativas“. 

 

(R$ mil) 3T21 2T21 Var. (%) 3T20 Var. (%) 

Receitas (despesas) operacionais -20.782 -18.595 11,8% -4.053 412,8% 

Gerais e administrativas -16.606 -12.041 37,9% -2.872 478,2% 

Despesas com vendas / Marketing -3.353 -4.341 -22,8% -1.181 183,9% 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas -823 -2.213 -62,8% - - 

 

RESULTADO FINANCEIRO  

Ao final do 3T21, a Companhia apresentou resultado financeiro positivo em R$ 3,7 milhões. O 

resultado se deu principalmente pelo crescimento da receita no período, fruto do rendimento de 

aplicações financeiras com o caixa disponível. 

(R$ mil) 3T21 2T21 Var. (%) 3T20 Var. (%) 

Resultado financeiro 3.716 -240 n.a. -61 n.a. 

Receita financeira 4.274 281 1421,0% 22 19327,3% 

Despesa financeira -558 -521 7,1% -83 572,3% 

 

ESTRUTURA DE CAIXA 

A posição de caixa da Companhia, no final de setembro de 2021 estava extremamente confortável, 

ao redor de R$ 525,9 milhões. Grande parte da disponibilidade observada foi proveniente dos 

recursos advindos do IPO.  

 

(R$ mil) 3T21 2020 Var. (%) 

Bancos 4.055 1.914 111,9% 

Aplicações financeiras 521.825 4.266 12132,2% 

Caixa e equivalentes de caixa 525.880 6.180 8409,4% 

 

Após o fechamento do trimestre, o TC concluiu a aquisição da RIWeb no valor de R$ 5 milhões, da 

Economatica, por R$ 40 milhões, e celebrou contrato de investimento com a 2TM (holding da Mercado 

Bitcoin), no valor total de R$ 86,6 milhões.  
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Na demonstração de fluxo de caixa (anexo) é possível observar que houve geração de caixa 

operacional no valor de R$ 733 mil através do modelo indireto. Ou seja, o resultado líquido 

descontado dos efeitos não-caixa relacionados aos ativos e passivos operacionais gera saldo 

positivo, mesmo com todo investimento realizado para preparar a Companhia para crescimento. 

 

O maior impacto é do imposto diferido que se trata de um crédito tributário e, portanto, não gera 

entrada de caixa apesar de afetar positivamente o resultado. Por outro lado, o aumento do contas a 

pagar indica que houve maior controle dos prazos de pagamento com o objetivo de garantir uma 

gestão mais eficiente dos recursos captados no IPO. 

  

Considerando ajustes das aquisições mencionadas no caixa da Companhia e desconsiderando 

qualquer entrada, o caixa líquido proforma totalizou R$ 394,3 milhões. 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

           

 

 

 

O detalhamento dessas operações pode ser encontrado na seção “Eventos subsequentes” neste 

documento e no website de RI do TC.  

 

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA PROFORMA 

No trimestre, o lucro líquido totalizou R$ 11,4 milhões, um crescimento de 62,7% ante o 3T20, 

revertendo o prejuízo de R$ 2,2 milhões apresentado no trimestre anterior.  

Considerando o proforma das aquisições realizadas no início de outubro, a Companhia apurou lucro 

líquido proforma de R$ 11,9 milhões. 

 

  

46,7

525,9

394,3

24,9

514,8 (3,6) (51,4)
4,2 (10,0) (86,6)

(40,0)
(5,0)

Caixa 2T21 Assinaturas IPO Impostos Custos,
Despesas e

Capex

Resultado
Financeiro

M&As Caixa 3T21 Mercado
Bitcoin

Economatica RiWeb Caixa 3T21
proforma

(aquisições)

https://ri.tc.com.br/pt-BR
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(R$ mil) 3T21 2T21 Var. (%) 3T20  Var. (%) 

Lucro bruto 14.040 14.342 -2,1% 12.875 9,0% 

(+/-) Resultado operacional -20.782 -18.595 11,8% -4.053 412,8% 

(+/-) Resultado financeiro 3.716 -240 n.a. -61 n.a. 

(+/-) IR/CSLL* 14.464 2.290 531,6% -1.729 n.a. 

Lucro (prejuízo) líquido 11.438 -2.203 n.a. 7.032 62,7% 

Margem líquida 45,4% -9,5% 54,9 p.p. 47,4% -2,0 p.p. 

Lucro (prejuízo) líquido proforma** 11.897 -2.203 n.a. 7.032 69,2% 

Margem líquida proforma*** 38,4% -9,5% 47,9 p.p. 47,4% -9,0 p.p. 
 
* A variação do imposto de renda e da contribuição social é explicada substancialmente pelo imposto diferido decorrente dos gastos capitalizados durante a 
oferta primária de ações. 
** 3T21 inclui números proforma para as aquisições da RIWeb e Economatica, concluídas em 01 de outubro de 2021. 
*** Margem líquida calculada sobre a receita líquida proforma. 

 

EBITDA E MARGEM EBITDA PROFORMA 

A Companhia apurou EBITDA proforma ajustado em R$ 3,5 milhões ao final do 3T21, com margem 

de 11,4%. No acumulado dos últimos doze meses encerrados em setembro, levando em conta as 

mesmas métricas de ajuste, o EBITDA da Companhia atingiu R$ 16,5 milhões, com margem de 16,9%. 

Importante notar que o ajuste de growth demonstrado pela Companhia busca refletir a real situação 

do TC, a par dos gastos com contratação de pessoal e despesas referentes à expansão da 

Companhia para um outro patamar, principalmente na frente B2B. Em outras palavras, o ajuste 

demonstra o TC em voo cruzeiro em termos operacionais, desconsiderando os gastos 

extraordinários para impulsionamento da Companhia. 

 

(R$ mil) 3T21* 3T20 Var. (%) LTM3T21* LTM3T20  Var. (%) 

Lucro líquido 11.438 7.032 62,7% 11.706 11.866 -1,3% 

(+/-) IR/CSLL 14.464 -1.729 n.a. 14.438 -3.010 n.a. 

(+/-) Resultado financeiro 3.716 -61 n.a. 3.155 -83 n.a. 

(+/-) Depreciação/amortização 2.575 214 1103,3% 5.696 331 1620,8% 

EBITDA -4.167 9.036 n.a. -191 15.290 n.a. 

Margem EBITDA -13,4% 38,9% -52,3 p.p. -0,3% 54,8% -15,9 p.p. 

EBITDA proforma* -2.869 - n.a. 6.776 - n.a. 

Margem EBITDA proforma** -9,3% - n.a. 6,9% - n.a. 

(+/-) Itens não recorrentes*** 2.361 - n.a. 4.318 - n.a. 

(+/-) Ajuste de growth**** 4.056 - n.a. 5.370 - n.a. 

EBITDA proforma ajustado* 3.548 9.036 -60,7% 16.464 15.290 7,7% 

Margem EBITDA proforma ajustado** 11,4% 38,9% -27,5 p.p. 16,9% 54,8% -15,9 p.p. 
 
* 3T21 e LTM3T21 incluem números proforma para as aquisições da RIWeb e Economatica, concluídas em 01 de outubro de 2021. 
** Margem calculada sobre a receita líquida proforma. 
*** Faz referência aos gastos não recorrentes referentes  à M&A (assessoria legal) e gastos de marketing relacionados ao IPO. 
**** Refere-se à exclusão dos efeitos das contratações realizadas com objetivo de preparar a Companhia para o crescimento esperado para os próximos 
períodos, especialmente no que diz respeito aos produtos B2B que estão sendo desenvolvidos, mas ainda não foram lançados.  
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AQUISIÇÃO RIWEB 

Em 01 de outubro de 2021, a Companhia anunciou a conclusão da aquisição de 100% das quotas de 
emissão da RIWeb Ltda, após o cumprimento de todas as formalidades e condições precedentes.  

A RIWeb conta com aproximadamente 80 companhias abertas como clientes na sua base, além de 
empresas de capital fechado e fundos de investimentos. Com a aquisição, o TC pretende transformar 
as relações com investidores, agregando ao mercado muito mais tecnologia e conteúdo multimídia, 
apoiados em modernas estratégias de interface do usuário/user interface (UI) e experiência do 
usuário/user experience (UX). 

 

AQUISIÇÃO ECONOMATICA 

Em 01 de outubro de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a aquisição de 100% 
das quotas de emissão da Economatica Software de Apoio a Investidores Ltda. 

Fundada em 1986, a Economatica é referência no desenvolvimento de sistemas para análise de 
investimentos. A plataforma é alimentada com informações que permitem ao usuário manipular 
grandes volumes de dados, criar insights, fazer simulações avançadas e gerar relatórios. A 
Economatica oferece para seus clientes os dados mais relevantes sobre fundos de investimentos e 
ações de empresas em mais de 40 países. 

Com a aquisição, o TC pretende entregar uma nova experiência aos usuários da plataforma, apoiado 
na melhoria dos parâmetros de interfaces do usuário/user interface (UI) e experiência do usuário/user 
experience (UX) da Economatica. A aquisição servirá tanto o segmento B2B quanto o segmento B2C 
da Companhia, integrando dados e serviços ao ecossistema do TC. 

 

CONTRATO DE INVESTIMENTO COM A 2TM 

Em 5 de outubro de 2021, o Conselho de Administração do TC celebrou Contrato de Investimento via 
aquisição de Notas Conversíveis (“Convertible Notes”) de emissão da 2TM Holding Company Ltd. 
(“2TM”), no valor total de US$ 15 milhões. 

O investimento nas Covertibles Notes é realizado em um contexto estratégico da Companhia, tendo 
em vista as negociações de parceria mantidas até o momento entre o TC e a 2TM, visando a 
expansão da oferta de serviços voltados para o mercado de criptoativos, por meio das plataformas 
da Mercado Bitcoin e demais subsidiárias da 2TM. A Companhia entende que a indústria de 
criptoativos é de suma importância para as suas atividades, contando com uma alta penetração na 
população brasileira.  

Somente no Mercado Bitcoin, são mais de 3,0 milhões de usuários cadastrados. Dessa forma, 
eventuais parcerias junto à 2TM permitiriam à Companhia expandir receitas através de cross-selling 
para seus próprios clientes, bem com alcançar novos clientes nativos do mercado de criptoativos, 
expandindo seu público endereçável. 

Eventos subsequentes 

https://tc.com.br/glossario/b/b2c-business-to-consumer
https://tc.com.br/glossario/n/notas-conversiveis
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Ainda, na linha da parceria pretendida entre o TC e a 2TM, a Companhia poderá incorporar suas 
principais funcionalidades na plataforma da Mercado Bitcoin, com o objetivo de criar a maior 
comunidade de criptoativos na América Latina. Ao mesmo tempo, a eventual parceria poderá permitir 
à Companhia desenvolver sua primeira experiência de integração com corretora, permitindo trades in 
app para clientes que desejarem negociar criptoativos sem sair da comunidade do TC, esperada ainda 
para este ano. A execução de ordens de criptoativos dentro plataforma TC via Mercado Bitcoin gerará 
uma fonte de receita adicional independente das assinaturas oferecidas atualmente pela Companhia. 

 

INVESTIMENTO QOOORE CORPORATION 

Em 9 de novembro de 2021, a Companhia realizou acordo futuro para aquisição de participação na 
Qooore Corporation, no valor de US$ 200 mil. O instrumento tem conversão a um valuation cap de 
US$ 15 milhões. O Acordo proporciona à Companhia o direito ao recebimento de ações da Qooore 
(www.qooore.com), mediante a ocorrência de determinados eventos, como levantamento de uma 
rodada de investimento, conforme práticas comuns de mercado. 

Qooore é um aplicativo americano de investimentos focado principalmente em usuários pertencentes 
à geração Y e Z. O aplicativo tem como missão mudar a forma como os jovens investem, oferecendo 
insights e educação financeira com ênfase nas conexões via interações sociais e apoio de interface 
intuitiva. 

A Companhia enxerga no Acordo um enorme potencial de ganho em sinergias entre as duas 
empresas, além de troca de inteligência, importante para ambas as partes. 

 

PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES 

Em 21 de setembro de 2021, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de 

Ações (“Programa”), com limite de até um 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias da Companhia, 

objetivando aplicar os recursos disponíveis para maximizar a geração de valor para os acionistas e 

de resultados futuros, além de as ações também poderem ser utilizadas para o nosso programa de 

remuneração variável e retenção de talentos. 

É importante destacar que se a Companhia fosse recomprar todas as ações do Programa ao custo 

de R$ 6,00, utilizaríamos R$ 6.000.000,00 do nosso caixa, que hoje é de aproximadamente R$ 526 

milhões – destes, aproximadamente R$ 25 milhões foram gerados apenas com as assinaturas dos 

nossos serviços SaaS neste último trimestre, o que representa, aproximadamente, 4x o total de 

desembolsos exigidos para fazer frente ao Programa. 

Adicionalmente, vale também destacar que para poder recomprar as ações, é preciso que existe base 

nas reservas de lucros ou de capital, conforme art. 7º da Instrução CVM 567/15. Hoje a Companhia 

tem saldo de aproximadamente R$ 56 milhões em tais reservas, o que representa, aproximadamente, 

9x o total de desembolsos exigidos para fazer frente ao Programa. 

Informações adicionais 

https://tc.com.br/glossario/t/trades-in-app
https://tc.com.br/glossario/t/trades-in-app
https://tc.com.br/glossario/v/valuation-cap
http://www.qooore.com/
https://tc.com.br/glossario/p/programa-de-recompra-de-acoes
https://tc.com.br/glossario/p/programa-de-recompra-de-acoes
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Se considerarmos o saldo de caixa e as reservas do trimestre anterior, o Programa representa, 

respectivamente, 8x o saldo de caixa e equivalentes e 7x do saldo das reservas de lucros e capital. 

 

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES 

A política da Empresa na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa com os 

auditores independentes se fundamenta nos princípios que preservam sua independência. Esses 

princípios consistem nos padrões internacionalmente aceitos, em que: (a) o auditor não deve auditar 

seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer função de gerência no seu cliente; e (c) o auditor 

não deve gerar conflitos de interesses com seus clientes. 

Durante o período findo em 30 de setembro de 2021, a Grant Thornton Auditores Independentes foi 

contratada para a execução de serviços apenas relacionados à auditoria externa. 
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BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) 

(R$ mil) 3T21 2020  

ATIVO 675.333 20.014  

Ativo circulante 545.579 10.653  

Caixa e equivalentes de caixa 525.880 6.180  

Contas a receber 13.317 4.196  

Adiantamentos 1.670 87  

Impostos a recuperar 1.045 27  

Outros créditos 3.360 163  

Partes relacionadas 307                      -  

    

Ativo não circulante 129.754 9.361  

Outros créditos LP 1.829 1.150  

Ativo fiscal diferido 17.075                      -  

Imobilizado 21.375 5.624  

Intangível 89.475 2.587  

    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 675.333 20.014  

Passivo circulante 34.665 5.409  

Obrigações sociais e trabalhistas 5.974 43  

Obrigações tributárias 2.648 2.071  

Passivo de contrato 4.896 1.948  

Arrendamento 3.332 1.010  

Outras contas a pagar 17.815 337  

    

Passivo não circulante 5.162 2.041  

Arrendamento  5.160 2.041  

Provisão para contingências 2 -  

    

Patrimônio líquido 635.506 12.564  

Capital social  580.901 5.000  

Reserva de capital 36.640 -  

Reserva de lucros 17.965 7.564  

 

 

 

 

  

Anexos 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO) 

(R$ mil) 3T21 3T20 

Receita líquida 25.207 14.842 

Custo do serviço prestado (CSV) -11.167 -1.967 

Lucro bruto 14.040 12.875 

   

Receitas (despesas) operacionais -20.782 -4.053 

Despesas com vendas / Marketing -3.353 -1.181 

Gerais e administrativas -16.606 -2.872 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas -823 - 

   

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro -6.742 8.822 

   

Receita financeira 4.274 22 

Despesa financeira -558 -83 

Resultado financeiro 3.716 -61 

   

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social -3.026 8.761 

   

Imposto de renda e contribuição social corrente -427 -1.729 

Imposto de renda e contribuição social diferido 14.891 - 

   

Lucro líquido 11.438 7.032 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (CONSOLIDADO)  

(R$ mil) 3T21 3T20 
Das atividades operacionais   
Resultado do período 11.438 7.032 

   

Ajustes por: -648 7.291 
Depreciações e amortizações 2.575 214 
Imposto diferido -14.891 - 
Despesa de juros  228 45 
Provisão para contingências 2 - 

Decréscimo (acréscimo) em ativos   

 
Contas a receber -3.677 192  

Adiantamentos -1.089 -105  

Impostos a recuperar -251 -7  

Outros -1.106 -368  

    

(Decréscimo) acréscimo em passivos    

Obrigações sociais e trabalhistas 3.529 6  

Obrigações tributárias 670 784  

Passivo de contrato 527 -61  

Outras contas a pagar 2.778 -966  

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 733 6.766  

    

Fluxo de caixa das atividades de investimento    

Aquisição de controlada, líquido do caixa -9.464 -  

Aquisição de imobilizado -5.785 -1.240  

Aquisição de intangível -7.657 -901  

Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento -22.906 -2.141  

    

Fluxo de caixa das atividades de financiamento    

Captação líquida de debêntures conversíveis em ações -72.516 -  

Pagamento de arrendamentos -869 247  

Partes relacionadas - ativo - -3.770  

Integralização de capital 575.191 3.995  

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos 501.806 472  

    

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 479.089 5.097  

    

Caixa e equivalentes de caixa    

No início do exercício 46.791 2.775  

No final do exercício 525.880 7.872  

    

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 479.089 5.097  
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AMORTIZAÇÃO: É o pagamento de uma dívida, de maneira 
parcelada, por um período pré-estabelecido. Ou seja, o 
pagamento de um empréstimo, financiamento ou algo 
semelhante, através de parcelas. 

ATIVO: Bens, valores ou créditos que formam o patrimônio de 
uma pessoa ou de uma empresa. 

BALANÇO PATRIMONIAL (BP): É uma demonstração contábil 
que apresenta um “retrato” da posição patrimonial da firma. 

BR GAAP: refere-se ao conjunto de normas contábeis vigentes 
no Brasil. 

CPC: o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) tem 
como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de documentos 
técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação 
de informações dessa natureza, para permitir a emissão de 
normas pela entidade reguladora brasileira, visando à 
centralização e uniformização do seu processo de produção, 
levando sempre em conta a convergência da Contabilidade 
Brasileira aos padrões internacionais. 

CSV (CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS): Representa os 
custos que incidem sobre a venda de um produto ou serviço 
prestado por uma empresa. 

DEBÊNTURES: São aplicações de renda fixa em que você faz 
um empréstimo para uma empresa; em outras palavras, elas 
nada mais são que títulos de dívida de empresas privadas. 

DEPRECIAÇÃO: A depreciação indica o quanto do valor de um 
ativo foi utilizado. Ela é usada em contabilidade para tentar 
igualar o custo de um ativo à renda que o ativo ajuda a empresa 
a ganhar. 

DÍVIDA LÍQUIDA: Dívida líquida é o indicador que mostra o grau 
de endividamento das companhias em relação ao seu 
patrimônio. 

DIVIDENDO: Dividendo é o tão sonhado lucro de uma empresa, 
divididos entre os acionistas. 

EBITDA/EBITDA AJUSTADO: É um indicador de resultados que 
exclui custos que não necessariamente impactam na essência 
do negócio analisado. A sigla Ebitda, do inglês “Earning Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, ou em livre 
tradução com a sigla LAJIDA (Lucros Antes de Juros, 
Impostos, Depreciação e Amortização). E, basicamente, 
mostra o lucro de uma companhia antes de serem 
descontados o que a empresa gastou em juros e impostos, e 
perdeu em depreciação e amortização. Quando é divulgado 
como “ajustado”, significa que o cálculo foi feito de forma 
customizada por uma empresa, usando regras próprias. 

IFRS: International Financial Reporting Standards (Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas 
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo 

IASB – International Accounting Standards Board (Conselho de 
Normas Internacionais de Contabilidade). 

IPO (OFERTA PÚBLICA INICIAL): A Oferta Pública de Ações, 
também conhecida por OPA ou IPO (IPO é a tradução de Initial 
Public Offer – Oferta Pública Inicial), refere-se ao processo no 
qual uma empresa vende seus ativos ao público pela primeira 
vez. 

LTM (LAST TWELVE MONTHS): valores acumulados nos 
últimos doze meses. 

PASSIVO: É o saldo de tudo que é devido por alguém ou por 
uma companhia. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido representa o valor 
residual dos ativos de uma empresa depois de deduzidos 
todos os seus passivos. 

ROA (RETORNO SOBRE O ATIVO): É uma sigla em inglês e 
significa “Return on Assets”, em português usamos o termo 
“Retorno sobre o Ativo” para designar o indicador que mostra 
como a empresa é rentável em relação ao total de ativos que 
ela possui. 

ROE (RENDIMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO): ROE é 
a sigla em inglês de “Return on Equity” e seu significado em 
português é “Retorno sobre o Patrimônio Líquido”. O 
patrimônio líquido de uma empresa é o capital próprio que ela 
produz. Ou seja, esse rendimento tem a capacidade de medir 
o quanto uma empresa gera de valor a partir dos seus próprios 
recursos e dos recursos dos seus acionistas. 

SG&A: A sigla significa “Selling, General and Administrative 
Expenses” (ou Despesas com Vendas, Gerais e 
Administrativas). As despesas com vendas, gerais e 
administrativas incluem todos os custos que não são 
relacionados diretamente à produção, como por exemplo os 
salários dos funcionários e as despesas com Marketing. 

STOCK OPTIONS: Também conhecido como plano de Opção 
de Compra de Ações, o qual a empresa oferece ao funcionário 
a opção de adquirir ações da empresa por um valor pré-
determinado em um período previamente estipulado em 
contrato. 

UPSELL: Estratégia que visa vender um produto com maior 
valor agregado em comparação ao originariamente detido pelo 
consumidor 

Glossário 

https://tc.com.br/glossario/a/amortizacao
https://tc.com.br/glossario/a/ativo
https://tc.com.br/glossario/b/balanco-patrimonial
https://tc.com.br/glossario/b/br-gaap
https://tc.com.br/glossario/c/cpc-comite-de-pronunciamentos-contabeis
https://tc.com.br/glossario/c/csv-custo-dos-servicos-vendidos
https://tc.com.br/glossario/d/debentures
https://tc.com.br/glossario/d/depreciacao
https://tc.com.br/glossario/d/divida-liquida
https://tc.com.br/glossario/d/dividendo
https://tc.com.br/glossario/e/ebitda
https://tc.com.br/glossario/e/ebitda-ajustado
https://tc.com.br/glossario/i/ifrs
https://tc.com.br/glossario/o/oferta-publica-inicial-ipo
https://tc.com.br/glossario/l/ltm
https://tc.com.br/glossario/p/passivo
https://tc.com.br/glossario/p/patrimonio-liquido
https://tc.com.br/glossario/r/roa-retorno-sobre-o-ativo
https://tc.com.br/glossario/r/roe-ou-rendimento-sobre-o-patrimonio-liquido
https://tc.com.br/glossario/s/sga-selling-general-administrative-expenses
https://tc.com.br/glossario/s/stock-options
https://tc.com.br/glossario/u/upsell
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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 setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove 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. 
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas  
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais 
acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e 
a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente 
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Outros assuntos 
Demonstrações do valor adicionado 

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), 
individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 setembro 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 novembro 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 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 522.047                  6.161                      525.880                  6.180                      
Contas a receber 8 11.959                    4.196                      13.317                    4.196                      
Adiantamentos - 1.632                      82                           1.670                      87                           
Impostos a recuperar - 932                         27                           1.045                      27                           
Outros créditos 9 3.337                      163                         3.360                      163                         
Partes relacionadas 19 307                         170                         307                         -                              

Total do ativo circulante 540.214                  10.799                    545.579                  10.653                    

Ativo não circulante

Outros créditos LP 9 1.829                      1.150                      1.829                      1.150                      
Ativo fiscal diferido 15 17.075                    -                              17.075                    -                              

Investimentos 10 81.664                    7                             -                              -                              
Imobilizado 11 19.966                    5.471                      21.375                    5.624                      
Intangível 12 11.889                    2.587                      89.475                    2.587                      

Total do ativo não circulante 132.423                  9.215                      129.754                  9.361                      

Total do ativo 672.637                  20.014                    675.333                  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 setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais)

ATIVO
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Notas 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020

Passivo circulante
Obrigações sociais e trabalhistas 13 4.932                      43                           5.974                      43                           
Obrigações tributárias 14 2.036                      2.071                      2.648                      2.071                      
Passivo de contrato 16 4.334                      1.948                      4.896                      1.948                      
Arrendamento 17 3.175                      1.010                      3.332                      1.010                      
Outras contas a pagar 18 17.565                    337                         17.815                    337                         

Total do passivo circulante 32.042                    5.409                      34.665                    5.409                      

Passivo não circulante
Arrendamento LP 17 5.087                      2.041                      5.160                      2.041                      
Provisão para contingências 20 2                             -                              2                             -                              

Total do passivo não circulante 5.089                      2.041                      5.162                      2.041                      

Patrimônio líquido 21
Capital social 580.901                  5.000                      580.901                  5.000                      
Reserva de capital 36.640                    -                              36.640                    -                              
Reserva de lucros 17.965                    7.564                      17.965                    7.564                      

Total do patrimônio líquido 635.506                  12.564                    635.506                  12.564                    

Total do passivo e patrimônio líquido 672.637                  20.014                    675.333                  20.014                    

Consolidado

TC Traders Club S/A

Balanços patrimoniais em 30 de setembro 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 01/07/2021 a 
30/09/2021

01/01/2021 a 
30/09/2021

01/07/2020 a 
30/09/2020

01/01/2020 a 
30/09/2020

01/07/2021 a 
30/09/2021

01/01/2021 a 
30/09/2021

01/07/2020 a 
30/09/2020

01/01/2020 a 
30/09/2020

 

Receita líquida 22 22.215                    55.324                    14.842                    25.962                    25.207                    62.904                    14.842                    25.962                    

Custo do serviço prestado 23 (9.886)                     (21.080)                   (1.967)                     (4.022)                     (11.167)                   (23.750)                   (1.967)                     (4.022)                     

Lucro bruto 12.329                    34.244                    12.875                    21.940                    14.040                    39.154                    12.875                    21.940                    

Receitas (despesas) operacionais

Despesas com vendas / marketing 23 (3.325)                     (9.886)                     (1.181)                     (1.802)                     (3.353)                     (10.096)                   (1.181)                     (1.802)                     

Gerais e administrativas 23 (14.097)                   (31.528)                   (2.872)                     (5.198)                     (16.606)                   (35.026)                   (2.872)                     (5.198)                     

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 23 (848)                        (3.061)                     -                              -                              (823)                        (3.036)                     -                              -                              

Equivalência patrimonial 10 (1.238)                     223                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              

(19.508)                   (44.252)                   (4.053)                     (7.000)                     (20.782)                   (48.158)                   (4.053)                     (7.000)                     

Resultado operacional antes do resultado financeiro (7.179)                     (10.008)                   8.822                      14.940                    (6.742)                     (9.004)                     8.822                      14.940                    

Receita financeira 24 4.274                      4.595                      22                            35                            4.274                      4.595                      22                            35                            

Despesa financeira 24 (548)                        (1.247)                     (83)                          (108)                        (558)                        (1.272)                     (83)                          (108)                        

Resultado financeiro líquido 3.726                      3.348                      (61)                          (73)                          3.716                      3.323                      (61)                          (73)                          

(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social (3.453)                     (6.660)                     8.761                      14.867                    (3.026)                     (5.681)                     8.761                      14.867                    

Imposto de renda e contribuição social corrente 15 -                              (14)                          (1.729)                     (3.012)                     (427)                        (993)                        (1.729)                     (3.012)                     

Imposto de renda e contribuição social diferido 15 14.891                    17.075                    -                              -                              14.891                    17.075                    -                              -                              

Lucro do período 11.438                    10.401                    7.032                      11.855                    11.438                    10.401                    7.032                      11.855                    

Lucro  básico por ação 25 0,041046                0,045204                0,049724                0,159801                0,041046                0,045204                0,049724                0,159801                

Lucro  diluído por ação 25 0,040966                0,043630                0,049724                0,159801                0,040966                0,043630                0,049724                0,159801                

Demonstrações do resultado para o período de três e nove 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 setembro de 2021 e 2020
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01/07/2021 a 
30/09/2021

01/01/2021 a 
30/09/2021

01/07/2020 a 
30/09/2020

01/01/2020 a 
30/09/2020

 

Lucro do período 11.438                     10.401                     7.032                       11.855                     

Outros resultados abrangentes -                               -                               -                               -                               

Resultado abrangente do período 11.438                     10.401                     7.032                       11.855                     

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 nove meses
findos em 30 de setembro 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)                         
  

Aumento de capital 21 (a) 3.995                       -                               -                               3.995                       

Lucro do período - -                               -                               11.855                     11.855                     

Saldo em 30 de setembro de 2020 5.000                       -                               10.505                     15.505                     

Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.000                       -                               7.564                       12.564                     

Aumento de capital 21 (a) 575.901                   34.564                     -                               610.465                   

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

Opções outorgadas reconhecidas 21 (b) -                               1.957                       1.957                       

Lucro do período - -                               -                               10.401                     10.401                     

Saldo em 30 de setembro de 2021 580.901                   36.640                     17.965                     635.506                   

0

TC Traders Club S/A

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

(Em milhares de reais)

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

31



01/01/2021 a 
30/09/2021

01/01/2020 a 
30/09/2020

01/01/2021 a 
30/09/2021

01/01/2020 a 
30/09/2020

Das atividades operacionais

Resultado do período 10.401 11.855 10.401 11.855

Ajustes por:

Depreciações e amortizações 2.854                      321                         5.258                      321                         

Provisão para contingências 2                             -                              2                             -                              

Opções outorgadas reconhecidas 1.957                      -                              1.957                      -                              

Resultado de equivalência patrimonial (223)                        -                              -                              -                              

Imposto Diferido (17.075)                   -                              (17.075)                   -                              

Despesa de Juros 521                         61                           530                         61                           

 (1.563) 12.237 1.073 12.237

Decréscimo (acréscimo) em ativos

Contas a receber (7.763) (2.239) (8.119) (2.239)

Adiantamentos (1.550)                     (103) (1.572) (103)                        

Impostos a recuperar (905)                        (9) (942) (9)                            

Outros (3.853)                     (430) (3.876) (430)                        

(Decréscimo) acréscimo em passivos

Obrigações sociais e trabalhistas 4.889                      4                             5.832                      4                             

Obrigações tributárias (35)                          1.993                      -                              1.993                      

Passivo de contrato 2.386                      505                         2.141                      505                         

Outras contas a pagar 4.628                      131                         2.920                      131                         

Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais (3.766)                     12.089                    (2.543)                     12.089                    

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de investimento (35.800)                   -                              -                              -                              

Aquisição de controlada, líquido do caixa -                              -                              (29.833)                   -                              

Dividendos recebidos de controladas 2.000                      -                              -                              -                              

Aquisição de imobilizado (10.943)                   (1.807)                     (11.993)                   (1.807)                     

Aquisição de intangível (9.394)                     (1.481)                     (9.473)                     (1.481)                     

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (54.137)                   (3.288)                     (51.299)                   (3.288)                     

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de arrendamentos (1.624)                     (205)                        (1.701)                     (205)                        

Partes relacionadas - ativo (137)                        (3.910)                     (307)                        (3.910)                     

Partes relacionadas - passivo -                              (1.145)                     -                              (1.145)                     

Integralização de capital 575.550                  3.995                      575.550                  3.995                      

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos 573.789                  (1.265)                     573.542                  (1.265)                     

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 515.886                  7.536                      519.700                  7.536                      

Caixa e equivalentes de caixa

No início do período 6.161                      336                         6.180                      336                         

No final do período 522.047                  7.872                      525.880                  7.872                      

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 515.886                  7.536                      519.700                  7.536                      

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 nove meses 
findos em 30 de setembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
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01/01/2021 a 
30/09/2021

01/01/2020 a 
30/09/2020

01/01/2021 a 
30/09/2021

01/01/2020 a 
30/09/2020

Receitas

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 63.103                     27.820                     71.197                     27.820                     

63.103                     27.820                     71.197                     27.820                     

Insumos adquiridos de terceiros

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (17.962)                    (4.014)                      (17.416)                    (4.014)                      

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (26.998)                    (6.068)                      (28.117)                    (6.068)                      

Valor adicionado bruto 18.143                     17.738                     25.664                     17.738                     

Depreciação e amortização (2.854)                      (321)                         (5.258)                      (321)                         

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 15.289                     17.417                     20.406                     17.417                     

Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras 4.595                       35                            4.595                       35                            

Resultado de equivalência patrimonial 223                          -                               -                           -                               

Valor adicionado total a distribuir 20.107                     17.452                     25.001                     17.452                     

Distribuição do valor adicionado 20.107                     17.452                     25.001                     17.452                     

Pessoal e encargos

Remuneração direta 13.703                     83                            16.345                     83                            

Benefícios 2.118                       382                          2.281                       382                          

F.G.T.S. 245                          1                              310                          1                              

16.066                     466                          18.936                     466                          

Impostos, taxas e contribuições

Federais (9.835)                      4.109                       (8.024)                      4.109                       

Municipais 2.188                       912                          2.369                       912                          

(7.647)                      5.021                       (5.655)                      5.021                       

Remuneração de capitais de terceiros

Juros 1.247                       108                          1.272                       108                          

Aluguéis 40                            2                              47                            2                              

1.287                       110                          1.319                       110                          

Remuneração de capitais próprios

Lucros retidos do período 10.401                     11.855                     10.401                     11.855                     

10.401                     11.855                     10.401                     11.855                     

20.107                     17.452                     25.001                     17.452                     

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 nove meses
findos em 30 de setembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
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Notas explicativas da Administração às 
informações contábeis intermediárias 
para o período de nove meses findo 
em 30 de setembro 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. 

O TC é uma comunidade de investidores e sua plataforma oferece inteligência de mercado gerada tanto 
pelo networking entre milhares desses investidores, que compartilham suas ideias de investimentos e 
trocam experiências (“crowd-sourced content”), quanto pelo fornecimento de informações (muitas delas 
em tempo real e proprietárias) relacionadas ao mercado financeiro do Brasil e do mundo. 

Também disponibiliza análise de dados relativos ao cenário macro e às empresas listadas em bolsa que 
auxiliam na melhor tomada de decisão. O terceiro braço da plataforma é o de educação financeira, com a 
oferta de diversos cursos (alguns deles gratuitos) para quem investe ou deseja começar a investir.  
A receita da Companhia e suas controladas são obtidas com a venda de planos de assinaturas, serviços 
e cursos. 

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”. 

Empresas controladas 

TC Mover & School Informação e Educação Ltda. (“TC Mover & School”) (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, (“TC Matrix”): A Empresa foi constituída em setembro de 2020, com objetivo de 
desenvolver e licenciar programas de computador customizáveis e não customizáveis.  
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TC Radio Ltda. (“TC Radio”): A Empresa foi constituída em dezembro de 2020, com objetivo de prestar 
serviços de Web Rádio. As atividades da controlada se iniciaram no 1o trimestre de 2021. 

CALC Sistemas de Gestão Ltda. (“Sencon”): 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”.  

TC Gestão Empresarial Ltda. (“TC Gestão”): A Empresa foi constituída em junho de 2021, com o 
objetivo de prestar serviços de consultoria em gestão empresarial, treinamento e desenvolvimento 
profissional. 

Abalustre Tecnologia para Investidores Ltda (“Abalustre”): A Empresa foi constituída em maio de 
2021 e adquirida pela Companhia em 9 de setembro de 2021. Tem como objeto social oferecer 
plataformas para integração de fontes de dados, permitindo que instituições adotem ou se integrem 
facilmente à outras organizações de ecossistemas de investimento e bolsas.  

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

  30/09/2021 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. (“Sencon”)  100,00% - 
TC Gestão Empresarial Ltda. (“TC Gestão”)  99,99% - 
Abalustre Tecnologia para Investidores Ltda. (“Abalustre”)  100,00% - 

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 a 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 nove 
meses findo em 30 de setembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 como 
consequência da pandemia de Covid-19. 
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As reservas de caixa, o baixo endividamento e o crescimento observado na receita líquida no período de 
nove meses findo em 30 de setembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, quando 
comparados com 2019, reforçam a capacidade de a Companhia e suas controladas manterem os 
investimentos necessários à continuidade de suas operações.  

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

As informações trimestrais aqui contidas foram preparadas de acordo com a NBC TG 21 (R3) – 
Demonstrações Intermediárias (IAS 34). 

A emissão das informações contábeis intermediárias foi autorizada pela Administração da Companhia em 
12 de novembro 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. 

• 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 dos softwares (plataformas) utilizados pelo Grupo, apenas os 
gastos integralmente identificados e controlados para desenvolvimento e evolução das plataformas 
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.  
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• Incertezas sobre premissas e estimativas 

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em  
30 de setembro 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 15 – 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.  

• 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. 
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• Combinação de negócios 

Aquisição de controladas 

(i) Aquisição da CALC Sistemas de Gestão Ltda 

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

No período de 01 de abril de 2021 a 30 de setembro de 2021, a CALC contribuiu com uma 
receita de R$ 7.580 e lucro de R$ 2.387 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$ 66.536 e o lucro líquido consolidado seria de R$ 12.326. 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. 

• 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. 

• 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. 

  



 

39 

• Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos  

A seguir apresentamos informações dos ativos adquiridos identificados e os passivos 
assumidos 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 setembro 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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(ii) Aquisição da Abalustre – Tecnologia Para Investimentos Ltda. 

Conforme termos do Contrato de Outorga de Opção de Compra de Quotas e Outras Avenças 
(“Contrato”), firmado em 26 de agosto de 2021, entre TC Traders Club S/A e os quotistas da 
Abalustre – Tecnologia Para Investimentos Ltda. (Abalustre), a Companhia obteve o direito de 
adquirir 100% das quotas do capital social da Abalustre. Em 09 de setembro de 2021, a 
Companhia exerceu o direito de aquisição e adquiriu 100% das quotas do capital social da 
Abalustre, que se tornou subsidiária integral do TC, naquela data. 

A Abalustre é uma Empresa que oferece plataformas para integração de fontes de dados, 
permitindo que instituições adotem ou se integrem facilmente à outras organizações de 
ecossistemas de investimentos e bolsas. Fornece também um aplicativo baseado em nuvem 
rápido, confiável e pronto para usar, permitindo que seus clientes comecem a trabalhar com as 
mais modernas soluções em tecnologia de investimento. 

A aquisição marca a estreia do TC no segmento B2B, com um conceito API-first, buscando 
trazer o que há de mais moderno em termos de tecnologia para o investidor institucional, 
bancos, fintechs, instituições de ensino, assessores de investimentos, dentre outros. 

No período de 09 de setembro de 2021 a 30 de setembro de 2021, a Abalustre não contribuiu 
com receita e lucro 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$ 63.271 e o lucro líquido consolidado seria de R$ 10.530. 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. 

• Contraprestação transferida 

A operação foi adquirida pelo valor total de R$ 2.089, pagos em dinheiro. Além disso, o 
contrato prevê um pagamento adicional aos vendedores, caso certas circunstâncias sejam 
cumpridas por parte dos vendedores, conforme descrito abaixo: 

Caso os vendedores permaneçam como empregados do TC pelos períodos de aniversário 
acordados contratualmente, terão o direito de receber em dinheiro o montante total 
equivalente a 475.320 ações do TC multiplicado pelo valor médio das cotações de 
fechamento nos últimos 10 pregões anteriores a data de cada apuração, conforme descrito 
abaixo: 

Aniversário Data da apuração Quantidade de ações 
   
1o 09/09/2022 118.830 
2o 09/09/2023 118.830 
3o 08/09/2024 118.830 
4o 08/09/2025 118.830 
Total  475.320 

Considerando os valores das cotações na data de aquisição, o valor estimado do 
pagamento adicional, caso todas as condições sejam cumpridas seria de R$4.636. 

A Companhia não considerou a estimativa dos valores a serem pagos, em decorrência de 
pagamento adicional, como parte da contraprestação transferida, uma vez que há incertezas 
sobre a sua realização, e por isso será tratado como remuneração para serviços, pós-
combinação de negócio, conforme previsto no item B55 (a) da NBC TG 15 (R4) (Deliberação 
CVM 655/2011) – Combinação de negócios. 

• Custo de aquisição 

O custo de transação envolvendo a aquisição desta controlada em 2021 foi de R$ 50, 
reconhecidos no resultado como despesas gerais e administrativas. 
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• 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 setembro de 2021: 

 Abalustre 
    
Ativo circulante 137 
Caixa e equivalentes de caixa 137 
    
Passivo circulante 110 
Obrigações tributárias 44 
Outras contas a pagar 66 
    
Ativos e passivos líquidos 27 
    
Valor pago em dinheiro 2.089 
Contraprestação total transferida 2..089 
    
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) 2.062 

Os valores justos foram mensurados preliminarmente pela Administração. O estudo de 
alocação final do excesso do preço de aquisição será efetuado dentro do prazo de um ano 
da data da aquisição por empresa especializada independente contratada pela Companhia, 
conforme previsto no NBC TG 15 (R4) (Deliberação CVM 665/11) – Combinação de 
negócios.  
A Administração não espera impactos relevantes no resultado decorrente da conclusão 
dessa alocação. 

7. Caixa e equivalentes de caixa 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 

              
Bancos 696  1.895  4.055  1.914 
Aplicações financeiras 521.351  4.266  521.825  4.266 
Total 522.047  6.161  525.880  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 setembro de 2021 ficou em torno de 131% 
do CDI e exercício findo em 31 de dezembro de 2020 ficou em torno de 85% do CDI. 

8. Contas a receber 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 

             
Contas a receber 11.959  4.196  13.317  4.196 
Total 11.959  4.196  13.317  4.196 

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

 Controladora  Consolidado 

 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 
            
Caixa restrito (i) 850  850  850  850 
Adiantamento de aluguel 300  300  300  300 
Despesas antecipadas (ii) 4.016  163  4.039  163 
Total 5.166  1.313  5.189  1.313 
           
Curto prazo 3.337  163  3.360  163 
Longo prazo 1.829  1.150  1.829  1.150 

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

(ii) Do saldo total, o montante de R$ 1.379 refere-se a bônus de retenção para colaboradores 
estratégicos para operação da Companhia, R$ 1.800 referem-se a cursos adquiridos para o TC HUB 
a serem comercializados aos clientes do TC e o saldo remanescente referem-se a despesas com 
seguros. 

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

 

% 
Participação 

Saldo em 
31/12/2020 

Integralização 
de capital 

Combinação 
de negócios 

Equivalência 
patrimonial 

Dividendos 
recebidos 

Saldo em 
30/09/2021 

           
TC Radio 99,99% - 306 - (31) - 275 
TC Matrix 99,99% 7 2.870 - (2.085) - 792 
TC Mover & School 99,99% - 301 - (47) - 254 
TC Gestão 99,99% - 300 - (1) - 299 
CALC Sistemas  
de Gestão 100,00% - 16 77.552 2.387 (2.000) 77.955 
Abalustre  100,00% - - 2.089 - - 2.089 
Total  7 3.793 79.641 223 (2.000) 81.664 

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

    % Participação 
Ativo 

circulante 
Ativo não 
circulante 

Passivo 
circulante 

Passivo não 
circulante 

Patrimônio 
líquido 

            

TC Radio 99,99% 285 - 10 - 275 
TC Matrix 99,99% 1.200 128 536 - 792 
TC Mover & School 99,99% 256 - 2 - 254 
TC Gestão 99,99% 299 - - - 299 
CALC Sistemas de Gestão 100,00% 3.250 76.806 2.028 73 77.955 

Abalustre 100,00% 76 2.061 48 - 2.089 
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11. Imobilizado 
a) Conciliação do valor contábil 

i) Controladora 

 

Móveis e 
utensílios 

Máquinas e 
equipamentos 
de informática 

Benfeitorias 
em imóveis 
de terceiros 

Direito 
de uso Total 

         
Custo de aquisição      
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 1.110 6.107 3.726 6.314 17.257 
Em 30 de setembro de 2021 1.679 7.618 4.393 9.667 23.357 
        
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 (76) (588) (425) (1.673) (2.762) 
Em 30 de setembro de 2021 (123) (753) (480) (2.035) (3.391) 
        
Valor contábil líquido      
Em 31 de dezembro de 2020 522 1.346 612 2.991 5.471 
Em 30 de setembro de 2021 1.556 6.865 3.913 7.632 19.966 

ii) Consolidado 

 

Móveis e 
utensílios 

Máquinas e 
equipamentos 
de informática 

Benfeitorias 
em imóveis 
de terceiros 

Direito 
de uso Total 

          
Custo de aquisição      
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 1.239 6.209 4.545 6.564 18.557 
Combinação de negócios 29 55 11 90 185 
Em 30 de setembro de 2021 1.837 7.931 5.223 10.007 24.998 
        
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 (79) (622) (474) (1.771) (2.946) 
Combinação de negócios - (2) (1) (42) (45) 
Em 30 de setembro de 2021 (126) (792) (530) (2.175) (3.623) 
         
Valor contábil líquido      
Em 31 de dezembro de 2020 522 1.499 612 2.991 5.624 
Em 30 de setembro de 2021 1.711 7.139 4.693 7.832 21.375 
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12. Intangível 
a. Conciliação do valor contábil  

i) Controladora 

 Softwares 
Software em 

desenvolvimento 
Marcas e 
patentes Total 

         
Custo de aquisição     
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 - 9.394 - 9.394 
Reclassificações 1.696 (1.696) - - 
Em 30 de setembro de 2021 2.174 9.586 250 12.010 
         
Amortização acumulada     
Em 1o de janeiro de 2020 (2) - - (2) 
Amortização (27) - - (27) 
Em 31 de dezembro de 2020 (29) - - (29) 
Amortização (92) - - (92) 
Em 30 de setembro de 2021 (121) - - (121) 
         
Valor contábil líquido     
Em 31 de dezembro de 2020 449 1.888 250 2.587 
Em 30 de setembro de 2021 2.053 9.586 250 11.889 

 

ii) Consolidado 

 Softwares 
Software em  

desenvolvimento 
Marcas e  
patentes Ágio Total 

          
Custo de aquisição      
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 - 9.473 - - 9.473 
Reclassificações 1.696 (1.696) - - - 
Combinação de negócios 22.312 84 - 57.389 79.785 
Em 30 de setembro de 2021 24.486 9.749 250 57.389 91.874 
          
Amortização acumulada      
Em 1o de janeiro de 2020 (2) - - - (2) 
Amortização (27) - - - (27) 
Em 31 de dezembro de 2020 (29) - - - (29) 
Amortização (2.312) - - - (2.312) 
Combinação de negócios (58) - - - (58) 
Em 30 de setembro de 2021 (2.399) - - - (2.399) 
         
Valor contábil líquido      
Em 31 de dezembro de 2020 449 1.888 250 - 2.587 
Em 30 de setembro de 2021 22.087 9.749 250 57.389 89.475 
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13. Obrigações sociais e trabalhistas 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 
             
Salários a pagar 2.213  26  2.566  26 
Provisão de férias e 13o salário 1.211  3  1.616  3 
IRRF s/ folha a recolher 885  3  980  3 
INSS a recolher 492  8  648  8 
Outros 131  3  164  3 
Total (i) 4.932  43  5.974  43 

(i)  O aumento foi motivado pelo crescimento do quadro de funcionários. 

14. Obrigações tributárias 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 
             
ISS a recolher 347  140  428  140 
PIS e Cofins a recolher 1.108  231  1.160  231 
IRPJ a recolher -  1.215  312  1.215 
CSLL a recolher -  437  115  437 
ICMS a recolher 39  -  39  - 
Simples Nacional a Recolher -  -  44  - 
Impostos e contribuições a recolher s/importação 425  18  431  18 
Impostos retidos a recolher 117  30  119  30 
Total 2.036  2.071  2.648  2.071 

15. Imposto de renda e contribuição social 
Abaixo apresentamos a reconciliação das despesas com imposto de renda e contribuição social: 

 Controladora 
 30/09/2021  30/09/2020 

        
Apuração pelo Lucro Presumido -   
Receita Bruta de Vendas -  27.820 
Base (presumida) de IRPJ e CSLL -  32% 
Base de cálculo do IRPJ e CSLL  -  (II) 8.902 
Despesa com Imposto de renda -  (2.210) 
Despesa com contribuição social   (802) 
         
Apuração pelo Lucro Real    
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social  (II) (6.660)  - 
( + ) Adições¹ 7.481  - 
( - ) Exclusões² (48.854)  - 
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social  (48.033)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL corrente (14)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL diferido 17.075  - 
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social   (I) 17.061  (I) (3.012) 
         
Taxa efetiva (I)/(II) (256%)  34% 

¹ As adições são substancialmente compostas por resultado de equivalência patrimonial e cancelamento 
do plano de opções.  
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² As exclusões são substancialmente compostas pelos gastos incorridos e capitalizados durante a oferta 
primária de ações. 

 Consolidado 
 30/09/2021  30/09/2020 

         
Apuração pelo Lucro Presumido -   
Receita Bruta de Vendas -  27.820 
Base (presumida) de IRPJ e CSLL -  32% 
Base de cálculo do IRPJ e CSLL -  (II) 8.902 
Despesa com Imposto de renda -  (2.210) 
Despesa com contribuição social   (802) 
         
Apuração pelo Lucro Real    
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social  (II) (5.681)  - 
( + ) Adições¹ 7.481  - 
( - ) Exclusões² (48.855)  - 
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social (47.055)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL corrente (993)  - 
Despesa com IRPJ e CSLL diferido 17.075  - 
Total – Despesa de Imposto de renda e contribuição social (I) 16.082  (I) (3.012) 
         
Taxa efetiva (I)/(II) (283%)  34% 

¹ As adições são substancialmente compostas por resultado de equivalência patrimonial e cancelamento 
do plano de opções. 

² As exclusões são substancialmente compostas pelos gastos incorridos e capitalizados durante a oferta 
primária de ações. 

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

 Controladora e Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020 

        
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 16.321  - 
Amortização de intangível – combinação de negócios 754  - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos 17.075  - 

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

 Controladora e Consolidado 
 30/09/2021  30/09/2020 
          
Início do período -  - 
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 16.321  - 
Amortização de intangível – combinação de negócios 754  - 
Final do período 17.075  - 
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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 
 30/09/2021  31/12/2020 

        
2023 32  - 
2024 6.657  - 
2025 10.386  - 
Total do ativo fiscal diferido 17.075  - 

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

16. Passivo de contrato 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 

            
Adiantamentos de clientes (serviços a prestar) (i) 4.334  1.948  4.896  1.948 
Total 4.334  1.948  4.896  1.948 

(i)  Os saldos de adiantamentos de clientes (serviços a prestar), referem-se aos contratos de prestação 
de serviços firmados até 30 de setembro 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 antecipada ao reconhecimento da receita. 

17. Arrendamentos 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 
             
Arrendamentos (Circulante) 3.175  1.010  3.332  1.010 
Arrendamentos (Não circulante) 5.087  2.041  5.160  2.041 
Total 8.262  3.051  8.492  3.051 

O Grupo arrenda imóveis administrativos (“arrendamento de imóveis”) para consecução de suas 
atividades operacionais. 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. 

Anteriormente, esses arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais de acordo 
com a NBC TG 06 (R2).  
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As informações sobre arrendamentos para os quais o Grupo é o arrendatário são apresentadas abaixo: 

i. Ativos de direito de uso 

 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 6.314 6.564 
Despesa de amortização do período (1.673) (1.771) 
Combinação de negócios - 48 
Saldo em 30/09/2021 7.632 7.832 

ii. Valores reconhecidos no resultado 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  30/09/2020  30/09/2021  30/09/2020 
            
Arrendamentos                
Juros sobre arrendamento 521   61   530   61 

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

iii. Passivo de arrendamento 

O passivo de arrendamento se refere ao montante esperado transferido pelo uso do ativo 
(direito de uso), registrado a valor presente. O fluxo financeiro do passivo de arrendamento foi 
descontado a taxa média de 13,21% 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 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 
            
Arrendamento de imóveis 9.656  3.524  9.902  3.524 
( - ) Encargos financeiros futuros (1.394)  (473)  (1.410)  (473) 
Valor presente dos arrendamentos  
de imóveis 8.262  3.051  8.492  3.051 
Curto prazo 3.175  1.010  3.332  1.010 
Longo prazo 5.087  2.041  5.160  2.041 
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A movimentação do arrendamento é conforme segue: 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  30/09/2020  30/09/2021  30/09/2020 

             
Saldo inicial 3.051  -  3.051  - 
Adições – novo arrendamento de imóvel 6.314  3.976  6.564  3.976 
Juros incorridos 521  61  530  61 
Pagamento de principal e juros (1.624)  (204)  (1.701)  (204) 
Combinação de negócios -  -  48  - 
Saldo final 8.262  3.833  8.492  3.833 

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

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 

            
2021 757  1.010  801  1.010 
2022 3.273  1.121  3.423  1.121 
2023 3.374  920  3.410  920 
2024 858  -  858  - 
Passivo circulante e não circulante 8.262  3.051  8.492  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 
 30/09/2021  30/09/2020 

 
Valor  

nominal  
Valor 

presente  
Valor  

nominal  
Valor 

presente 
               
Contraprestação do arrendamento (1.624)  (1.102)  (205)  (144) 
PIS/Cofins potencial (9,25%) 150  102  19  13 

 

 Consolidado 
 30/09/2021  30/09/2020 

 
Valor  

nominal  
Valor 

 presente  
Valor 

nominal  
Valor 

presente 
             
Contraprestação do arrendamento (1.701)  (1.186)  (205)  (144) 
PIS/Cofins potencial (9,25%) 157  110  19  13 
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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 7,61% a.a., representam os seguintes montantes: 

Controladora 
Direito de uso  Passivo de arrendamento 

Fluxo real  30/09/2021  30/09/2020  Fluxo real  30/09/2021  30/09/2020 
              

Direito de uso  7.632  3.384  Passivo de arrendamento 8.262  3.833 
Depreciação  1.673  117  Despesa financeira 521  61 
               

Fluxo  
inflacionado  30/09/2021  30/09/2020  

Fluxo  
inflacionado  30/09/2021  30/09/2020 

             
Direito de uso  8.339  3.819  Passivo de arrendamento 9.278  4.383 
Depreciação  1.868  129  Despesa financeira 588  70 

 

Consolidado 
Direito de uso  Passivo de arrendamento 

Fluxo real  30/09/2021  30/09/2020  Fluxo real  30/09/2021  30/09/2020 
                

Direito de uso  7.832  3.421  Passivo de arrendamento 8.492  3.833 
Depreciação  1.771  119  Despesa financeira 532  61 

               
Fluxo  

inflacionado  30/09/2021  30/09/2020  
Fluxo  

inflacionado  30/09/2021  30/09/2020 
                

Direito de uso  8.560  3.855  Passivo de arrendamento 9.511  4.421 
Depreciação  1.882  131  Despesa financeira 602  73 

18. Outras Contas a pagar 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  31/12/2020  30/09/2021  31/12/2020 
            
Contas a pagar | Combinação de negócios (i) 13.143   -   13.143   - 
Outras contas a pagar (ii) 4.422   337   4.672   337 
Total 17.565   337   17.815   337 

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

(ii) Refere-se a saldos a pagar com fornecedores diversos. 
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19. Partes relacionadas 

 Controladora 
 30/09/2021  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 
 30/09/2021  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: 

 30/09/2021 30/09/2020 
       
Sócios-Diretores | Benefícios de curto prazo 1.620 167 
Total 1.620 167 

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

Em 30 de setembro de 2021 o Grupo, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise 
das demandas judiciais, provisionou o montante de R$ 2 (controladora e consolidado) referente a 
demandas judiciais com expectativa de perda provável. Em 31 de dezembro de 2020 o Grupo não 
possuía demandas judiciais com expectativa de perda provável, portanto nenhuma provisão foi 
constituída no referido exercício.  

Existem processos avaliados pelos assessores jurídicos do Grupo e classificados com risco de perda 
possível, no montante de R$ 143 para o período findo em 30 de setembro de 2021 e de R$ 15 no 
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.  
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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.  

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. 

Em 05 de julho de 2021, com base na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi aprovada a 
conversão das 728 (setecentos e vinte e oito) Debêntures em 12.140.769 (doze milhões, cento e 
quarenta mil e setecentas e sessenta e nove) ações ordinárias da Companhia, nos termos da 
Cláusula 4.5.1(iv) da Escritura e da Cláusula 7.2 do Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia. Foi aprovado também o aumento de capital social da Companhia em 12.140.769 
(doze milhões, cento e quarenta mil e setecentas e sessenta e nove) 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. 

Em 26 de julho de 2021, com base na Reunião do Conselho de Administração (RCA), foi 
deliberado o aumento, dentro do limite de seu capital autorizado, do capital social da 
Companhia, no montante de R$ 527.778, mediante a emissão de 55.555.556 (cinquenta e cinco 
milhões, quinhentas e cinquenta e cinco mil, quinhentas e cinquenta e seis) novas ações 
ordinárias, cada uma no valor de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), todas nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, com a exclusão do direito de preferência dos acionistas da 
Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das 
Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 7o do Estatuto Social da Companhia. 
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Em 31 de agosto de 2021, com base na Reunião do Conselho de Administração (RCA), foi 
deliberado o aumento, dentro do limite de seu capital autorizado, do capital social da 
Companhia, no montante de R$ 17.153, mediante a emissão de 1.805.533 (um milhão, 
oitocentos e cinco mil, quinhentos e trinta e três) novas ações ordinárias, cada uma no valor de 
R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
passando o capital social da Companhia para 281.647.138 (duzentos e oitenta e um milhões, 
seiscentas e quarenta e sete mil, cento e trinta e oito) ações ordinárias, com a exclusão do 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com 
o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 7o do 
Estatuto Social da Companhia. 

Dessa forma, o capital social da Companhia em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 
2020 é assim composto: 

Ações Ordinárias 

30/09/2021  31/12/2020 
Quantidade 
de Ações  

Participação 
%  

Quantidade de 
quotas  

Participação 
% 

           
Acionistas controladores 149.844.320  53,20  5.000.000  100,00 
Administradores 51.456.948  18,27  -  - 
Total 201.301.268  71,47  5.000.000  100,00 
           
Ações em circulação (Free Float) 80.345.870  28,53  -  - 
Total 80.345.870  28,53  -  - 
Quantidade de ações  281.647.138  100,00  5.000.000  100,00 
          
Total Capital Nominal (R$ mil) 623.440    5.000   
Gastos com emissões de ações (42.539)    -   
Total Capital Social 580.901    5.000   

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 setembro 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 Social da Companhia em 6 de julho 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 setembro de 2021, a reserva de lucros totaliza R$ 17.965 (R$7.564 
em 31 de dezembro de 2020). Tal reserva está aguardando reunião de acionistas que deliberará 
sobre sua destinação. 
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No período findo em 30 de setembro 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 Social.  

No período findo em 30 de setembro 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. Ações em tesouraria 

Em 21 de setembro de 2021, o Conselho de Administração aprovou o programa de recompra de 
ações ordinárias de sua emissão, tendo como objetivo aplicar recursos disponíveis para 
maximizar a geração de valor para os acionistas, uma vez que, na visão da Administração da 
Companhia, o valor atual de suas ações não reflete o real valor dos seus ativos combinado com 
a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros.  

Para este programa de recompra de ações, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e nos 
termos do programa, adquirir até 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia. O prazo máximo para a realização 
das operações é de 12 meses, a partir de 21 de setembro de 2021. As aquisições serão 
realizadas a preços de mercado exclusivamente no ambiente de Bolsa de Valores da B3.  

Os eventuais impactos da negociação não serão significativos em relação a composição do 
controle acionário atual, tampouco será alterada a estrutura administrativa da Companhia. 

A Administração entende que esta deliberação faz parte do processo contínuo da Companhia 
em maximizar valor aos seus acionistas e que sua situação financeira atual é compatível com a 
possível execução do Programa de Recompra nas condições aprovadas, não sendo 
vislumbrado nenhum impacto ao cumprimento das obrigações assumidas aos credores e 
demais compromissos. 

f. Remuneração baseada em ações (cancelamento) 

Em 1o de abril de 2021, a Companhia reavaliou o plano de remuneração baseado em ações 
aprovado em 04 de fevereiro de 2021 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 

 30/09/2021 
 Número de opções  Preço médio ponderado 
            
Em circulação no início do período -  - 
Outorgadas durante o período (1) 466.680  R$ 0,00 
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.  

(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.  
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Critérios de mensuração do valor justo 

O modelo utilizado para precificação do valor justo das opções de compra de ações foi o 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 setembro 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”) 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 setembro 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. 

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.  
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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. 

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 e através das atividades operacionais de suas controladas 

Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada nas 
demonstrações dos resultados dos períodos: 

 Controladora 

 
01/07/2021 a 
30/09/2021  

01/07/2020 a 
30/09/2020  

01/01/2021 a 
30/09/2021  

01/01/2020 a 
30/09/2020 

          
Receita com serviços – B2C 24.064  15.474  59.684  26.640 
Receita com serviços – B2B 1.344  442  3.419  1.180 
Impostos sobre as receitas (3.193)  (1.074)  (7.779)  (1.858) 
Total 22.215  14.842  55.324  25.962 
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 Consolidado 

     
01/07/2021 a 
30/09/2021  

01/07/2020 a 
30/09/2020  

01/01/2021 a 
30/09/2021  

01/01/2020 a 
30/09/2020 

          
Receita com serviços – B2C 27.076  15.474  66.976   26.640 
Receita com serviços – B2B 1.296  442  4.221   1.180 
Impostos sobre as receitas (3.165)  (1.074)  (8.293)   (1.858) 
Total 25.207  14.842  62.904   25.962 

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. 

Calculadora 
de Imposto 
de renda 

Os clientes obtêm controle da calculadora quando seu 
acesso é disponibilizado na plataforma, podendo o cliente 
realizar o cálculo para o mês e CPF/CNPJ contratado 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. 

A receita é reconhecida após a 
liberação do acesso dos clientes a 
calculadora. 
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23. Custos e despesas por natureza 

 Controladora 

     

01/07/2021 
a 

30/09/2021  

01/07/2020 
a 

30/09/2020  

01/01/2021 
a 

30/09/2021  

01/01/2020 
a 

30/09/2020 
           
Serviços prestados por terceiros (10.132)  (2.455)  (23.124)  (4.562) 
Serviços de marketing (3.326)  (1.180)  (9.896)  (1.802) 
Manutenção do sistema (plataforma) (1.891)  (686)  (5.359)  (1.334) 
Despesas de manutenção (295)  (261)  (1.622)  (733) 
Pessoal (8.366)  (259)  (15.231)  (479) 
Depreciação e amortização (1.342)  (214)  (2.854)  (321) 
Cursos e treinamentos (125)  (219)  (428)  (403) 
Cancelamento plano de opção de ações -  -  (1.957)  - 
Outras (2.679)  (746)  (5.084)  (1.388) 
Total (i) (28.156)  (6.020)  (65.555)  (11.022) 
          
Custo do serviço prestado (9.886)  (1.967)  (21.080)  (4.022) 
Despesas com vendas e marketing (3.325)  (1.181)  (9.886)  (1.802) 
Despesas gerais e administrativas (14.097)  (2.872)  (31.528)  (5.198) 
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (848)  -  (3.061)  - 
Total (28.156)  (6.020)  (65.555)  (11.022) 

(i)  O aumento foi motivado pelo crescimento na operação e no quadro de colaboradores da 
Companhia. 

 Consolidado 

 
01/07/2021 

a  
01/07/2020 

a  
01/01/2021 

a   
01/01/2020 

a 
      30/09/2021    30/09/2020    30/09/2021    30/09/2020 
           
Serviços prestados por terceiros (11.617)  (2.455)  (24.772)  (4.562) 
Serviços de marketing (3.353)  (1.180)  (10.096)  (1.802) 
Manutenção do sistema (plataforma) (1.899)  (686)  (5.369)  (1.334) 
Despesas de manutenção (327)  (261)  (1.670)  (733) 
Pessoal (9.113)  (259)  (16.882)  (479) 
Depreciação e amortização (2.576)  (214)  (5.258)  (321) 
Cursos e treinamentos (165)  (219)  (511)  (403) 
Cancelamento plano de opção de ações -   -  (1.957)  - 
Outras (2.899)  (746)  (5.393)  (1.388) 
Total (i) (31.949)  (6.020)  (71.908)  (11.022) 
            
Custo do serviço prestado (11.167)  (1.967)  (23.750)  (4.022) 
Despesas com vendas e marketing (3.353)  (1.181)  (10.096)  (1.802) 
Despesas gerais e administrativas (16.606)  (2.872)  (35.026)  (5.198) 
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (823)  -  (3.036)  - 
Total (31.949)  (6.020)  (71.908)  (11.022) 

(i)  O aumento foi motivado pelo crescimento na operação e no quadro de colaboradores da 
Companhia. 
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24. Resultado financeiro 

 Controladora 

 
01/07/2021 

a  
01/07/2020 

a  
01/01/2021 

a   
01/01/2020 

a 
      30/09/2021    30/09/2020    30/09/2021    30/09/2020 
          
Receita financeira        
Rendimento de aplicações financeiras 4.274  22  4.576  31 
Descontos obtidos -  -  19  4 
Total da receita financeira 4.274  22  4.595  35 
            
Despesa financeira        
IOF (49)  (25)  (112)  (25) 
Despesas bancárias (12)  (12)  (63)  (18) 
Juros passivo (216)  (1)  (415)  (4) 
Variação cambial (49)                 -  (136)  - 
Juros sobre arrendamento (222)  (45)  (521)  (61) 
Total da despesa financeira (548)  (83)  (1.247)  (108) 
              
Resultado financeiro (i) 3.726  (61)  3.348  (73) 

(i)  O aumento foi motivado pelo aumento no rendimento sobre as aplicações financeiras sobre os 
valores captados na oferta pública de ações (IPO). 

 Consolidado 

 
01/07/2021 

a  
01/07/2020 

a  
01/01/2021 

a   
01/01/2020 

a 
      30/09/2021    30/09/2020    30/09/2021    30/09/2020 
           
Receita financeira        
Rendimento de aplicações financeiras 4.274  22  4.576  31 
Descontos obtidos -  -  19  4 
Total da receita financeira 4.274  22  4.595  35 
            
Despesa financeira        
IOF (52)  (25)  (118)  (25) 
Despesas bancárias (14)  (12)  (68)  (18) 
Juros passivo (216)  (1)  (421)  (4) 
Variação cambial (49)  -  (135)  - 
Juros sobre arrendamento (227)  (45)  (530)  (61) 
Total da despesa financeira (558)  (83)  (1.272)  (108) 
              
Resultado financeiro (i) 3.716  (61)  3.323  (73) 

(i)  O aumento foi motivado pelo aumento no rendimento sobre as aplicações financeiras sobre os 
valores captados na oferta pública de ações (IPO). 
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25. Resultado por ação 

 Controladora e Consolidado 

 
01/07/2021 

a  
01/07/2020 

a  
01/01/2021 

a  
01/01/2020 

a 
     30/09/2021  30/09/2020  30/09/2021  30/09/2020 
           
Lucro do período  11.438  7.032  10.401  11.855 
Média ponderada da quantidade de ações do  
período (em unidades) 278.663.373  141.419.565  230.089.648  74.186.131 
Lucro básico por ação ordinária 0,041046  0,049724  0,045204  0,159801 
Lucro do período  11.438  7.032  10.401  11.855 
Média ponderada da quantidade de ações do  
período (em unidades) 279.208.692  141.419.565  238.389.028  74.186.131 
Lucro diluído por ação ordinária 0,040966  0,049724  0,043630  0,159801 

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro 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 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).  

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. 

A diferença entre o Lucro básico por ação ordinária e o Lucro diluído por ação ordinária se deu em 
função do efeito diluidor no período de 30 de junho de 2021 a 05 de julho de 2021, quando houve a 
conversão das debêntures em ações. 

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. 

  



 

61 

Os valores constantes nas contas patrimoniais, como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados 
na forma contratada até 30 de setembro 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. 

 Controladora 
 30/09/2021 

Instrumentos financeiros Valor justo  Custo amortizado  Total 
              
Ativos           
Bancos 696   -   696 
Aplicações financeiras vinculadas 521.351   -   521.351 
Contas a receber -   11.959   11.959 
Total 522.047   11.959   534.006 
          
Passivos           
Outras contas a pagar -   17.565   17.565 
Arrendamento -    8.262   8.262 
Total -   25.827   25.827 

 

 Consolidado 
 30/09/2021 

Instrumentos financeiros Valor justo  Custo amortizado  Total 
                  
Ativos           
Bancos 4.055    -     4.055 
Aplicações financeiras vinculadas 521.825   -   521.825 
Contas a receber -   13.317   13.317 
Total 525.880   13.317   539.197 
           
Passivos           
Outras contas a pagar  -     17.815   17.815 
Arrendamento  -     8.492   8.492 
Total  -    26.307   26.307 

 

 Controladora 
 31/12/2020 
Instrumentos financeiros Valor justo  Custo amortizado  Total 
          
Ativos      
 Bancos 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      
 Bancos 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 30/09/2021  31/12/2020 
        
Ativos - Nível 2    
Bancos 696  1.895 
Aplicações financeiras vinculadas 521.351  4.266 
Total 522.047  6.161 

 

 Consolidado 
Instrumentos financeiros 30/09/2021  31/12/2020 
         
Ativos - Nível 2    
Bancos 4.055  1.914 
Aplicações financeiras vinculadas 521.825  4.266 
Total 525.880  6.180 

Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas 

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

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 setembro de 2021, a Companhia possui obrigações 
derivadas da aquisição da CALC indexada ao CDI, no montante de R$13.143, 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). 
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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: 

     Cenário 

Operação     Risco 
 Saldo em  Atual  Provável  Possível  Remoto 
 30.09.2021  (3,47%)  (4,62%)  (5,83%)  (7,05%) 

               
Saldo a pagar:  
Aquisição Sencon CDI  R$13.143  (385)  (510)  (640)  (770) 
Total   R$13.143  (385)  (510)  (640)  (770) 

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 
 30/09/2021  30/09/2020  30/09/2021  30/09/2020 
           
Transações de Investimento                   
Adição de contrato de arrendamento 6.314   3.976   6.564   3.976 
Aquisição CALC 48.178   -   48.178   - 
Total 54.492   3.976   54.742   3.976 

 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2021  30/09/2020  30/09/2021   30/09/2020 
           
Transações de Financiamento                  
Adição de contrato de arrendamento 6.314   3.976   6.564   3.976 
Total 6.314   3.976   6.564   3.976 

29. Seguros 
Em 30 de setembro de 2021, o Grupo possuía cobertura de seguros para o imóvel arrendado, cujo valor 
total da cobertura do seguro contratado era de R$ 52.619. 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.  
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30. Eventos subsequentes 
Investimento Qooore Corporation 

Em 9 de novembro de 2021, a Companhia realizou acordo futuro para aquisição de participação 
(“Acordo”) na Qooore Corporation (“Qooore”), no valor de US$ 200 mil. O instrumento tem conversão a 
um valuation cap de US$ 15 milhões. O Acordo proporciona à Companhia o direito ao recebimento de 
ações da Qooore (www.qooore.com), mediante a ocorrência de determinados eventos, como 
levantamento de uma rodada de investimento, conforme práticas comuns de mercado. 

Qooore é um aplicativo americano de investimentos focado principalmente em usuários pertencentes à 
geração Y e Z. O aplicativo tem como missão mudar a forma como os jovens investem, oferecendo 
insights e educação financeira com ênfase nas conexões via social e apoio de interface intuitiva. 

A Companhia enxerga no Acordo um enorme potencial de ganho em sinergias entre as duas empresas, 
além de uma troca de inteligência, importante para ambas as partes 

Aquisição RI Web 

Em 1o de outubro de 2021, a Companhia finalizou a aquisição da totalidade das ações representativas do 
capital social da RIWeb S.A. (“RIWeb”), sociedade resultante da cisão parcial do Grupo Comunique-se 
S.A., nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, celebrado entre a 
Companhia e os acionistas da RIWeb. 

Fundada em 2009, a RIWeb é reconhecida pela excelência no atendimento e por reunir todas as 
atividades de comunicação do dia a dia do profissional de Relações com Investidores no Workr, 
plataforma mantida na nuvem que permite, entre outros recursos, o gerenciamento de sites, organização 
de contatos, disparos de e-mails, produção de webcasts e administração da base acionária.  

Atualmente, a RIWeb conta com aproximadamente 80 Companhias Abertas como clientes na sua base, 
além de Companhias de Capital Fechado e fundos de investimentos. Nos últimos doze meses 
encerrados em abril de 2021, a RIWeb atingiu faturamento bruto de aproximadamente R$ 4 milhões.  

O preço de aquisição da totalidade das ações que compõem o capital social da RIWeb é de R$ 6,5 
milhões, sujeitos a ajustes comuns a esse tipo de operação, a ser pago pela Companhia aos atuais 
acionistas da RIWeb, da seguinte forma: (i) R$5 milhões, pagos na Data de Fechamento da Transação; e 
(ii) até R$1,5 milhão, em até 12 meses após a Data de Fechamento da Transação, mediante o 
cumprimento de determinadas condições previstas no Contrato.  

Aquisição Economatica 

Em 1o de outubro de 2021, a Companhia comunicou a aquisição da totalidade das quotas do capital 
social da Economatica Software de Apoio a Investidores Ltda. (“Economatica” ou “Plataforma”). 

Fundada em 1986, a Economatica é referência no desenvolvimento de sistemas para análise de 
investimentos. A Plataforma é alimentada com informações que permitem ao usuário manipular grandes 
volumes de dados, criar insights, fazer simulações avançadas e gerar relatórios. A Economatica oferece 
para seus clientes os dados mais relevantes sobre fundos de investimentos e ações de Empresas em 
mais de 40 países. 

Com faturamento previsto para o ano de 2021 em aproximadamente R$ 17,5 milhões, a Economatica 
analisa dados de mais de 250 setores da economia, contemplando aproximadamente 5 mil empresas e 
mais de 27 mil fundos de investimentos. 

O preço de aquisição da totalidade das quotas que compõem o capital social da Economatica foi de R$ 
40 milhões, sujeitos a ajustes comuns a esse tipo de operação.  

Contrato de Investimento - Mercado Bitcoin 

Em 6 de outubro de 2021, a Companhia celebrou Contrato de Investimento via aquisição de Notas 
Conversíveis de emissão da 2TM Holding Company Ltd. (“2TM”), no valor total de US$ 15 milhões, 
(“Convertible Notes”). As Convertible Notes poderão ser convertidas em ações de emissão da 2TM, caso 
verificados determinados eventos de liquidez previstos em sua escritura, seguindo práticas usuais de 
mercado. Esta transação se insere na mesma rodada do investimento de US$ 200 milhões realizado pelo 
Softbank em julho de 2021 na 2TM.   

http://www.qooore.com)
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A 2TM é uma holding com um portfólio focado em serviços baseados em ativos digitais. A Mercado 
Bitcoin, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, é a principal Empresa do Grupo. Nos 
primeiros oito meses de 2021, transacionou mais de R$30 bilhões. O grupo conta, ainda, com o 
Meubank, instituição de pagamentos e carteira digital em processo de obtenção de licença pelo Banco 
Central; Bitrust, custodiante digital qualificada; a Clearbook, plataforma de equity crowdfunding 
autorizada pela CVM; MBDA, tokenizadora de ativos; a Mezapro, solução provedora de serviços para 
investidores institucionais; a Blockchain Academy, braço educacional do Grupo; a Portal do Bitcoin, líder 
em notícias sobre o mercado de criptomoedas; e o Grupo Parmais, que presta consultoria em gestão de 
patrimônio e investimentos financeiros.  

O investimento nas Convertibles Notes é realizado em um contexto estratégico da Companhia, tendo em 
vista as negociações de parceria mantidas até o momento entre o TC e a 2TM, visando a expansão da 
oferta de serviços voltados para o mercado de criptoativos, por meio das plataformas da Mercado Bitcoin 
e demais subsidiárias da 2TM. A Companhia entende que a indústria de criptoativos é de suma 
importância para as suas atividades, contando com uma alta penetração na população brasileira e 
somente na Mercado Bitcoin, são mais de 3,0 milhões de usuários cadastrados. 

*     *     * 


	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21)
	TC_ER 3T21_V6
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21)
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21).xlsb
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21).xlsb
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21).xlsb
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21).xlsb
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21).xlsb
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21).xlsb
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21).xlsb
	21BB5-006-PB TC Traders Club Ltda. (ITR 30-09-21)

