
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fato Relevante 

TC TRADERS CLUB S.A. 

CNPJ: 26.345.998/0001-50 

NIRE: 35.300.566.521 

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

mercado em geral que tomou conhecimento sobre a existência de um vídeo de autoria 

ainda não identificada, em circulação em grupos de WhatsApp, onde, numa produção 

profissional, uma pessoa fantasiada de palhaço imputa à Companhia e a partes 

relacionadas a prática de condutas ilícitas, em alegada infração à legislação de 

mercado de capitais e incentiva investidores a fazer denúncias contra a Companhia. 

 

Considerando que, na presente data, os valores mobiliários de emissão da Companhia 

sofreram uma oscilação atípica e que esta oscilação pode estar relacionada à 

divulgação do referido vídeo, entendemos adequado trazer os esclarecimentos abaixo. 

 

Recentemente, a Companhia tem sido alvo de uma campanha de desinformação mais 

conhecida pela sigla “FUD” (fear, uncertainty and doubt; medo, incerteza e dúvida), 

normalmente utilizada para afetar negativamente a percepção das pessoas ao 

disseminar informações falsas, de forma a causar preocupação e dúvidas sobre a 

honestidade ou sobre reputação de outrem. 

 

A Companhia alerta que a divulgação desse tipo de informações, de autoria não 

identificada, sobre emissores de valores mobiliários pode ser uma forma de 

manipulação de mercado através da disseminação de notícias falsas em prejuízo do 

regular funcionamento do mercado de capitais e do público investidor. Por essa razão, 

recomenda-se que as decisões de investimento em valores mobiliários sejam sempre 

baseadas em informações fornecidas pelos canais oficiais de relações com 

investidores de seus emissores e de fontes conhecidas, isentas e confiáveis.  

 

Este tipo de abordagem também pode configurar um tipo manipulação de mercado 

conhecido como “trash & cash” (“falar mal e embolsar o lucro”, numa tradução livre), 

tipificado como crime no art. 27-C da Lei 6.385/76 e como ilícito administrativo na 

resolução CVM nº 62, artigo 2º, inciso II.  

 

Ao disseminar informações falsas, o patrocinador de estratégias FUD tenta 

desencorajar outras pessoas a contratarem, fazerem negócios e até mesmo investirem 

na companhia alvo, neste caso o TC. 

https://site.tc.com.br/blog/renda-variavel/trash-and-cash


 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A Companhia refuta veementemente o teor das acusações formuladas no referido 

vídeo, reiterando que seus administradores e demais colaboradores prezam pela 

observação de elevados padrões de conduta e respeito à legislação e regulamentação 

vigente, visando sempre o bom desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. 

 

Nesse sentido, informamos que a Companhia não tem conhecimento de qualquer 

procedimento administrativo sancionador instaurado e em andamento perante a 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM ou a BSM Supervisão de Mercados relacionado 

a eventuais ilícitos em mercado de capitais de qualquer natureza, seja em face da 

Companhia ou de seus colaboradores. 

 

Adicionalmente, a Companhia esclarece que possui rigorosos controles internos 

formalizados em sua Política de Ética e Conduta, incluindo canais anônimos, para que 

seus colaboradores ou e demais stakeholders possam apresentar denúncias sobre 

práticas ilícitas de qualquer natureza de que tenham conhecimento, as quais deverão 

ser apuradas pelo Comitê Executivo de Ética e Conduta da Companhia, sem prejuízo da 

notificação às autoridades competentes. Destacamos não haver, neste momento, 

qualquer denúncia relacionada aos fatos descritos no vídeo referido acima que seja de 

conhecimento da Companhia.  

 

Por fim, a Companhia informa que está adotando as medidas legais cabíveis para 

identificação e responsabilização dos autores do vídeo, bem como para impedir a 

disseminação de informações inverídicas e infundadas acerca de seus negócios e de 

seus colaboradores, em especial se divulgadas com o intuito de manipular a cotação 

dos valores mobiliários de sua emissão.  

 

Nesse sentido, a Companhia informa que irá cooperar e atuar de forma proativa perante 

a CVM para compartilhar quaisquer informações que consiga reunir acerca dos autores 

do vídeo, auxiliando no combate à disseminação de informações e acusações falsas e 

outras práticas que atentem contra o regular funcionamento do mercado. 

 

Pedro Medeiros Machado 

Diretor de Relações com Investidores 

São Paulo, 30 de junho de 2022. 


