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Relatório da Administração  

Senhores acionistas, 

Apresentamos, em linha com as determinações legais e estatutárias, o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas da Atom 
Empreendimentos e Participações S.A. referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios 
Financeiros (padrão IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
e também com de acordo com os pronunciamentos, as interpretações e as orientações do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. 

 

A companhia 

Atualmente a Atom desenvolve atividades voltadas à publicação e edição de livros e 
revistas de conteúdos educacionais no segmento financeiro, treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial, e gestão de capital próprio (mesa proprietária e 
tesouraria).  

As operações da Companhia têm como objetivo principal publicações de materiais didáticos 
para o mercado financeiro e desenvolver suas atividades de investimentos em títulos da 
dívida pública e privado e operações de daytrade.  

A Companhia também está capacitada a investir em outras companhias de outros 
segmentos.  

O Brasil passa por um momento de transformação, em parte acelerado pela pandemia do 
Covid-19. A digitalização e crescimento de “cursos livres” tem expansão de modo geral. 
Educação financeira e investimentos ganham cada vez mais relevância. 

 

  



 

    

 

 

 

Educacional 

A Companhia acredita que investir na educação e capacitação dos traders é o melhor 
caminho para a Atom crescer e se desenvolver no longo prazo, sempre investindo na 
melhoria do modelo educacional utilizado, atraindo assim, um número cada vez maior de 
traders. 

Os fundadores da Atom, com mais de 16 anos de experiência no mercado, seguem convictos 
que a área educacional é a base para que todos os operadores obtenham bons resultados. 

Além de manter seu trabalho na área educacional com material educacional do básico ao 
avançado voltado para operações em Bolsa de Valores, a Companhia tem em funcionamento 
seu programa educacional baseado na experiência, a Aceleradora de Traders, com o 
objetivo de treinar traders experientes e novatos para que atinjam o seu melhor 
desempenho. 

 

Mesa de trading 

Os fundadores da Atom estão no ramo de mesa proprietária (proptrading) desde 2013. 

A mesa de operações da ATOM encerrou o ano de 2021 com uma equipe de 61 profissionais 
ativos, todos provenientes do processo seletivo da área educacional. 

Na composição atual da mesa, dos profissionais ativos, alguns estão cadastrados desde o 
início do projeto da Atom, há mais de cinco anos. O gráfico abaixo mostra os ganhos mensais 
dos traders desde 2019. 

 



 

    

 

 

 

 

Desempenho operacional do ano de 2021 e 2020 

 

Reconciliação do EBITDA e EBITDA Ajustado 

 

(¹) refere-se ao ganho de capital na área de tesouraria, no qual, companhia não considera como resultado recorrente devido a variação e imprevisibilidade 
do mercado. 

 

 

 



 

    

 

 

 

 
 R$ 62.696.982 
  Cotação de 31.12.2021 – R$ 3,00 
 
  Ticker B3: ATOM3 
  Total de ações: 20.898.994 
 

 

 

 

Cenário Econômico Atual 

Acreditamos que desde 2020 tem se consolidado um ambiente favorável para a Companhia 
mediante ao seu posicionamento já descentralizado fisicamente e pelo fato de, desde a 
sua fundação, oferecer vendas online. Acreditamos que a pandemia ajudou a Companhia 
nas seguintes situações: 

1 - A bolsa de valores brasileira atingiu a marca de 4 milhões de investidores pessoas físicas 
em 2021, sendo que o número de novos ingressantes em 2021 na B3 chegou a 600 mil.  



 

    

 

 

 

 

Fonte: b3 

2 - A mudança da forma de trabalho para o home office fez as pessoas terem maior 
exposição a mídias e disposição a imersão em conteúdos digitais. Com isso aumentaram as 
visualizações e interesse nas campanhas da Companhia; 

3 - Medo da perda de emprego tradicional e busca por especialização e novas fontes de 
rendimentos. 

Acreditamos que esses três fatores tendem a permanecer nos próximos meses, porém, a 
Companhia ganhou notoriedade e tem se consolidado no segmento de publicadora 
financeira e na área de trading como uma das empresas mais respeitadas no setor. 

 

Recursos Humanos 

A Companhia possui uma estrutura composta pela área administrativa e educacional. 

Neste fechamento de 2021, a Companhia possui 10 funcionários CLT, 22 prestadores de 
marketing via contratos prestação de serviços e 5 prestadores de serviço da área 
educacional. 

 

Quantidade de traders  

O número de traders operando na mesa real da Companhia vem caindo ao longo do tempo 
pelos seguintes motivos: 



 

    

 

 

 

- Corretoras com campanhas altamente agressivas desestimulam as pessoas a buscarem 
trabalhar em tesouraria; 

- Traders que atingem nível de performance satisfatória e não estão comprometidos com a 
Companhia, acabam saindo após conquistar nível de consistência. 

Para mitigar isso, a Companhia tem feito campanhas para demonstrar a importância do 
gerenciamento de risco que uma tesouraria profissional pode proporcionar. Os resultados 
têm sido satisfatórios e a retenção de traders que ganharam mais de 200K/ano foi de 100% 
em 2020 e 2021. 

 

Investimentos 

Visando o planejamento estratégico para 2022, a Companhia almeja a expansão do time de 
profissionais, crescimento do setor e ampliação de novas frentes de negócios, com isso 
investiu durante o ano de 2021 em uma nova estrutura para sua sede em Sorocaba/SP 
representando uma mudança de patamar da empresa. Em conjunto,  a Companhia investiu 
em equipamentos para melhoria nos conteúdos digitais, gravações e tecnologia. 

Esses investimentos foram importantes para que a Companhia continue seu forte ritmo de 
crescimento e facilite cada vez mais a experiência do usuário. 

 

Meio ambiente 

A Companhia é favorecida pelo seu modelo de negócio que não oferece risco ao meio 
ambiente. No que tange à impressão de materiais educacionais, a Companhia tem feito 
campanhas de conscientização junto a seus alunos e colaboradores sobre a importância de 
se evitar a impressão destes. Aproximadamente 99% dos livros da Companhia em 2020 e 
2021 foram entregues de maneira digital, graças a esse programa de conscientização. 



 

    

 

 

 

 

Governança corporativa 

A Companhia tem feito diversas melhorias, entre elas destacamos o aperfeiçoamento do 
estatuto, onde conseguimos dar melhor visibilidade e espaço para o Conselho de 
Administração da Companhia assumir frentes estratégias e planos de longo prazo. 

Implantação de um departamento de Controladoria visando melhoria de procedimentos 
internos da Companhia, área responsável por revisar e implementar melhorias nos controles 
internos das áreas administrativa, financeira, contábil, revisão de todos os contratos, 
manuais e políticas internas para uma maior segurança jurídica nos negócios da Companhia 
e nos procedimentos internos. 

Contratação da BDO RC Auditores Independentes o que traz maior segurança para os 
acionistas e administradores da Companhia. 

  



 

    

 

 

 

 

Fontes de receita 

As principais fontes de receita da Companhia são as áreas de educacional e operação no 
mercado financeiro. A Companhia concluiu em 2021 o 57º mês operacional e reportou uma 
receita bruta de R$ 28,1 milhões (resultado consolidado da controladora e todas as 
controladas) na área educacional e R$ 0,6 milhões em ganhos de capital na área de 
tesouraria.  

As receitas de 2021 da área educacional foi aproximadamente 9% inferior ao mesmo período 
do ano anterior (2020) e o resultado da área de tesouraria foi aproximadamente 81% menor, 
resultado este que apresenta resultado negativo em função de sua volatilidade. 

Nos últimos dois anos as receitas da área educacional e da área de trading (ganhos e perdas 
de capital) vêm apresentando a seguinte evolução: 

 

Abaixo segue o comparativo do capital alocado pela Companhia na Mesa de Trading, e 
resultado alcançado por trimestre e acumulado desde o 1ºT20. 

 



 

    

 

 

 

  

O crescimento da área educacional é resultado do reconhecimento da metodologia dos 
materiais didáticos e resultados que têm apresentado. Os materiais vão além das operações 
de daytrade realizados pela Companhia e tem ajudado investidores a ter conhecimento 
para investimentos de longo prazo, operações estruturadas, arbitragens e outras áreas de 
desenvolvimento pessoal, como empreendedorismo, marketing digital, psicologia, etc. 

 

Caixa e Equivalentes 

A Companhia terminou 2021 com Caixa e Equivalentes a Caixa com valor de R$ 17,9 milhões 
contra R$ 14,8 milhões referente ao período anterior. Situação confortável para financiar 
a expansão vislumbrada pela Companhia e potenciais desafios frente ao COVID-19.  

 

Contas a receber 

A Companhia possui Contas a Receber no montante de R$ 7,5 milhões no 2021, frente aos 
R$ 11,5 milhões em 2020. Esses valores possuem baixo risco de perda por serem valores de 
compras parceladas com cartão de crédito, com aproximadamente 28% em liquidação 
imediata ou em até 30 dias. 



 

    

 

 

 

  

 

Lucro Líquido 

O lucro líquido da Companhia foi de R$ 6,1 milhões em 2021, isso representa queda de 50% 
em relação a 2020 que teve um lucro líquido de R$ 12,3 milhões.  

 

 



 

    

 

 

 

Ativo Total 

O ativo total consolidado da Companhia alcançou R$ 26,7 milhões em 2021 frente aos R$ 
27,2 milhões em 2020 e R$ 14,6 milhões no final do exercício de 2019. A Companhia mantém 
desde 2019 seu saldo de caixa e equivalentes acima de R$10,0 milhões. Seu ativo total está 
composto e distribuído da seguinte forma: 

 

 

Mercado de Capitais 

Desempenho das ações  
 

As ações ordinárias da Atom (ATOM3) apresentaram uma queda de 6,83% no fechamento de 
2021 em relação ao fechamento de 2020, e uma variação de -38,40% em relação ao 
trimestre anterior (3T21); as ações fecharam o mês de dezembro sendo negociadas a 
R$3,00, contra R$3,22 do fechamento do ano anterior (2020) e R$4,87 no 3ºT21. 

O gráfico abaixo mostra a evolução do papel (ATOM3) de 2015 até 31 de dezembro de 2021. 

 



 

    

 

 

 

Fonte: B3 

 

Volume de negócios das ações  

No encerramento de 2021 foram negociadas 1.871.900 ações da ATOM3 através de 5.318 
negócios, ou seja, 37,18% menor que o trimestre anterior (3ºT21), onde foram negociadas 
2.979.700 ações em 8.529 negócios; e 71.94% menor do que o encerramento de 2020 onde 
foram negociadas 6.670.900 ações em 12.512 negócios. 

 

 

 

Dividendos 

Em 07 de maio de 2021 foi realizado o pagamento dos dividendos aos acionistas em que 
distribuiu em dividendos R$ 2.928.692,56 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, 
seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 25% do lucro 
líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios, e R$ 3.341.005,64 (três 
milhões trezentos e quarenta e um mil cinco reais e sessenta e quatro centavos) referente 
a dividendos adicionais, totalizando R$ 6.269.698,20 (seis milhões, duzentos e sessenta e 
nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos), representando R$ 0,30 por 
ação de emissão da Companhia referentes ao exercício de 2020. 

De acordo com as disposições estatutária, a Companhia obtém a proposta da destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo lucros a 
serem distribuídos pela Companhia aos seus acionistas. 

  



 

    

 

 

 

Do Lucro Líquido apurado, no valor de R$ 6.069.947,81 (seis milhões, sessenta e nove mil, 
novessentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), sendo a proposta de 
destinação: (i) Reserva Legal: R$ 303.497,39 (trezentos e três mil, quatrocentos e noventa 
e sete reais e trinta e nove centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido 
do exercício; (ii) Reserva de lucro: R$ 4.324.837,82 (quatro milhões, trezentos e vinte e 
quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos); e (iii) Dividendos: 
R$ 1.441.612,60 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e doze reais e 
sessenta centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de 
dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2021. 

Por fim, atendendo o Art. 199 da Lei Nº 6.404/76, em 2021 a reserva de lucros ultrapassou 
o capital social e a lei estabelece que o somatório das reservas de lucros excluindo as 
reservas para contingência, incentivos fiscais e de lucros a realizar não poderá ser superior 
ao montante do Capital Social da Sociedade, desde que a administração obtenha uma 
proposta para resolução dos saldos apresentados.  

Portanto, o plano da administração é para que a próxima reunião da Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) a ser realizada em Abril/2022, seja apresentada a proposta de dividendos 
adicionais fazendo com que a reserva reduza e usaremos a totalidade da reserva de lucro 
para realizar bonificação e distribuir dividendos. O plano será de bonificação sobre o saldo 
da reserva de lucro acumulada, reduzindo em cerca de 90% nossas reservas. A proposta 
será apresentada na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de aprovação das contas e 
destinação do lucro do período. 

 

Agradecemos a confiança de todos que tem nos ajudado, apoiado e inspirado a continuar 
crescendo. 

Atenciosamente, 

A Administração 

Sorocaba/SP, 09 de março de 2022. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Ana Carolina Paifer – Presidente  

Pedro Henrique Valente - Conselheiro 

Renato Jenne Mimica - Conselheiro 

Zilla Patricia Bendit – Conselheira  



 

    

 

 

 

 

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 

 

 

Em atenção ao disposto no Art.25, inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 
2009, vimos pela presente declarar que, na qualidade de diretores da ATOM 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., revisamos, discutimos e concordamos com as 
informações contidas das demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021. 

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

 

Ana Carolina Paifer 

Diretor-Presidente 

 

Danilo Rodrigo Cisotto 

Diretor de Relações com Investidores 

 

  



 

    

 

 

 

 

Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 

 

 

Em atenção ao disposto no Art.25, inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 
2009, vimos pela presente declarar que, na qualidade de diretores da ATOM 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., revisamos, discutimos e concordamos com as 
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes BDO RCS Auditores 
Independentes SS relativo às demonstrações financeiras da Companhia, referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

 

Ana Carolina Paifer 

Diretor-Presidente 

 

Danilo Rodrigo Cisotto 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 



 

 
Tel.: + 55 11 3848 5880 
Fax: + 55 11 3045 7363 
www.bdo.com.br 

Rua Major Quedinho 90 
Consolação – São Paulo, SP 
Brasil 01050-030 

 

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino 
Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.   

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 
 
 
 
Aos 
Acionistas e Administradores da 
Atom Empreendimentos e Participações S.A. 
Sorocaba - SP 
 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Atom Empreendimentos e 
Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e 
consolidada da Atom Empreendimentos e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). 
 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e as suas controladas de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
 
Principais assuntos de auditoria 
 
Não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório. 
 



 
 

 

Outros assuntos 
 
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) 
 
As Demonstrações do Valor Adicionado, individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e suas 
controladas, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas da Companhia e suas controladas. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações, individual e consolidada, estão conciliadas com as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - 
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado, 
individual e consolidada, foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o 
relatório do auditor 
 
A Administração da Companhia e suas controladas é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
 
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas 
 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia e suas controladas continuarem operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
 
  



 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.  
 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais 

e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; 
 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; 
 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 
 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 
operacional; 
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada;  
 

 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 



 

 

Fornecemos também, aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas do exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os principais 
assuntos de auditoria.  
 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. 
 
 

São Paulo, 09 de março de 2022. 
 
 
 
 

 



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Balanços patrimoniais individuais e consolidados
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Nota 12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020 Nota 12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5 1                         -                          17.887                 14.791                 Fornecedores 11 -                          -                          91                       546                      

Contas a receber 6 50                       -                          7.496                   11.490                 Outras contas à pagar 12 36                       -                          436                      70                       

Dividendos a receber 9 1.442                   6.270                   -                          -                          Arrendamentos a pagar 10.2 -                          -                          169                      62                       

Tributos a recuperar 7 1                         1                         109                      371                      Dividendos obrigatórios 15.4 1.450                   2.928 1.450                   2.928                   

Despesas Antecipadas 8 -                          -                          541                      -                          Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais 13 -                          -                          189                      406                      

1.494                 6.271                 26.033               26.652               1.486                 2.928                 2.335                 4.012                 

Não circulante

Não circulante Arrendamentos a pagar 10.2 -                          -                          279                      449                      

Investimentos 9 24.004                 19.316                 -                          -                          Outras contas à pagar 12 121                      -                          230                      180                      

Imobilizado -                          -                          279                      25                       Partes relacionadas 14.1 8.075                   8.075                   8.075                   8.075                   

Direitos de uso arrendamento 10.1 -                          -                          423                      568                      Provisão para perdas em controladas 9 -                          55                       -                          -                          

24.004               19.316               702                     593                     8.196                 8.130                 8.584                 8.704                 

Patrimônio líquido 15

Capital social 15.1 5.080                   5.080                   5.080                   5.080                   

Reserva legal 15.2 920                      617                      920                      617                      

Reserva de lucros 15.3 9.816                   8.832                   9.816                   8.832                   

15.816               14.529               15.816               14.529               

Total do ativo 25.498               25.587               26.735               27.245               Total do passivo e patrimônio líquido 25.498               25.587               26.735               27.245               

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

Consolidado ConsolidadoControladora Controladora



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Demonstrações do resultado individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Nota

Acum. Acum. Acum. Acum.

Receita líquida 16 -                        28.143               30.809               

Lucro bruto  -                       -                        28.143               30.809               

(Despesas)/receitas operacionais

Administrativas e gerais 17 (520)                   (221)                   (22.659)               (20.944)               

Venda de Investimentos 9 154                    -                        154                    -                        

Equivalência patrimonial 9 6.440                  12.552                -                        -                        

6.074                 12.331               5.638                 9.865                 

Resultado financeiro líquido

Despesas financeiras 18 (4)                       (1)                       (570)                   (694)                   

Receitas financeiras 18 -                        -                        638                    357                    

Ganho de capital 18 -                        -                        633                    3.474                  

Lucro antes da provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 6.070                 12.330               6.339                 13.002               

Imposto de Renda e Contribuição Social

IRPJ e CSLL Correntes 19.1 -                        -                        (269)                   (672)                   

Lucro líquido do exercício 6.070                 12.330               6.070                 12.330               

Lucro líquido por ação 0,29044 0,58998 0,29044 0,58998

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

Consolidado

Resultado antes das receitas financeiras e impostos

2021 2020
Controladora

20202021



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Acum. Acum. Acum. Acum.
Lucro líquido do exercício 6.070                 12.330               6.070                 12.330               
Total do resultado abrangente 6.070                 12.330               6.070                 12.330               

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

ConsolidadoControladora

2021 2020 2021 2020



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 235.691                       -                                   -                                 (230.564)                            5.127                           

Redução de Capital Social (230.611)                       -                                   -                                 230.611                              -                                  
Lucro líquido do exercício -                                  -                                   -                                 12.330                                12.330                         
Reserva Legal - constituição -                                  617                               -                                 (617)                                   -                                  
Dividendos mínimos obrigatórios -                                  -                                   -                                 (2.928)                                (2.928)                         
Destinação do lucro do exercício -                                  -                                  8.832                           (8.832)                                -                                  

Saldos em 31 de dezembro de 2020 5.080                           617                              8.832                            -                                       14.529                         

Lucro líquido do exercício -                                  -                                  -                                  6.070                                  6.070                           
Dividendos mínimos obrigatórios -                                  -                                  -                                  (1.442)                                (1.442)                         
Dividendos Adicionais - 2020 -                                  -                                  (3.341)                          -                                        (3.341)                         
Reserva Legal - constituição -                                  303                              -                                  (303)                                   -                                  
Destinação do lucro do exercício -                                  -                                  4.325                           (4.325)                                -                                  

Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.080                           920                              9.816                            -                                       15.816                         

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

Total
Lucros líquidos/

(prejuízos) acumuladosReserva Legal Capital social Reserva de Lucros



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Equivalência patrimonial (6.440)                  (12.552)                -                          -                          

Ganho na alienação da investida Takion (155)                     -                          -                          -                          

Passivo a descoberto da investida Takion 47                        -                          -                          -                          

Depreciação do Imobilizado -                          -                          15                        68                        

Depreciação s/arrendamento -                          -                          145                      -                          

Juros sobre arrendamento -                          -                          9                         -                          

Despesa Financeira 5                         1                         5                         7                         

(473)                    (221)                    6.244                  12.405                

Aumento/(diminuição) em ativos

Contas a receber de clientes (50)                      -                          3.994                   (8.278)                  

Dividendos a receber 4.828                   -                          -                          -                          

Impostos a recuperar -                          -                          262                      (261)                     

Despesas antecipadas -                          -                          (541)                     -                          

Aumento/(diminuição) em passivos

Fornecedores -                          -                          (455)                     (345)                     

Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais -                          -                          183                      298                      

Outras contas a pagar 157                      -                          16                        -                          

Caixa gerado pelas/(consumido nas) atividades operacionais 4.462                  (221)                    9.703                  3.819                  

Caixa líquido gerado pelas/(consumido nas)  atividades operacionais 4.462                  (221)                    9.703                  3.819                  

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições no ativo imobilizado e intangível -                          -                          (269)                     (19)                      

Caixa recebido pela venda da investida Takion 50                        -                          -                          -                          

Dividendos Recebidos 311                      221                      -                          -                          

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos 361                     221                     (269)                    (19)                      

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Pagamento de arrendamento -                          -                          (71)                      (129)                     

Operações de mútuos com empresas ligadas, liquido -                          -                          -                          (50)                      

Dividendos pagos (4.822)                  -                          (6.267)                  -                          

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos (4.822)                 -                          (6.338)                 (179)                    

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 1                         -                          3.096                  3.621                  

Caixa e equivalentes de caixa no início do período -                          -                          14.791                 11.170                 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1                         -                          17.887                 14.791                 

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 1                         -                          3.096                  3.621                  

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

Controladora Consolidado

Lucro líquido do exercício 6.070                  12.330                6.070                  12.330                



ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Demonstrações do valor adicionado individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receitas

Vendas de mercadorias, produtos e serviços -                         -                         28.143                30.809                

Outras receitas/(despesas) operacionais líquidas -                         -                         (27)                       -                        

-                         -                         28.116               30.809               

Insumos adquiridos de terceiros

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (524)                    (222)                    (21.787)               (20.398)               

Valor adicionado bruto (524)                   (222)                   6.329                 10.411               

Depreciação, amortização e exaustão -                         -                         (160)                    (68)                      

Valor adicionado líquido produzido pela Entidade (524)                   (222)                   6.169                 10.343               

Valor adicionado recebido em transferência

Ganho/perda de capital  -                        -                         633                     3.474                  

Venda de Investimentos 154                     -                         154                      -                        

Receitas financeiras  -                        -                         638                     357                     

Equivalência patrimonial 6.440                  12.552                -                         -                         

Valor adicionado total a distribuir 6.070                 12.330               7.594                 14.174               

Distribuição do valor adicionado

Pessoal 

Remuneração direta -                         -                         294                     203                     

Benefícios -                         -                         169                     126                     

FGTS -                         -                         29                       20                       

-                         -                         492                    349                    

Impostos, taxas e contribuições

Federais -                         -                         399                     756                     

Estadual -                         -                          -                        3                        

Municipais -                         -                         1                        6                        

-                         -                         400                    765                    

Remuneração de capitais de terceiros

Juros -                         -                         570                     694                     

Aluguéis -                         -                         62                       36                       Outras -                         -                          -                         -                        

-                         -                         632                    730                    

Remuneração de capitais próprios

Lucro do período 6.070                  9.402                  6.070                  9.402                  

Dividendos propostos  -                        2.928                  -                        2.928                 

Valor adicionado total distribuído 6.070                 12.330               7.594                 14.174               

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

Controladora Consolidado



 
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais) 
 

 

1. Contexto operacional 
 
A Atom Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade de capital 
aberto e está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 
nº 00.359.742/0001-08, e NIRE – Número de Inscrição de Registro de Empresas 
nº 41 3 0001901 1. Está sediada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na 
Rua Messias Pereira de Paula, nº 333, CEP 18046-640. 
 
A Atom Empreendimentos e Participações S.A. é uma holding de participações 
controladora da Atom Traders Publicações S.A. empresa voltada a publicação 
de conteúdos educacionais no seguimento financeiro e desenvolvimento de 
atividades de tesouraria. 
 
 

2. Apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
 
2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC e IFRS) 

 
As informações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de 
acordo com os pronunciamentos, as interpretações e as orientações do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções 
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e normas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), e conforme as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standars Board (IASB). 
 
As informações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas 
pela Administração da Companhia em 09 de março de 2022. 
 

2.2. Moeda funcional e de apresentação 
 
As informações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A moeda 
funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário 
de suas operações. As informações contábeis são apresentadas em 
milhares de reais e foram arredondas para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 

 
 
3. Principais práticas contábeis 

 
As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas estão definidas a seguir: 

  



 
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais) 
 

 

3.1. Base de consolidação 
 
As demonstrações contábeis consolidadas abrangem as informações 
contábeis da controladora e de suas controladas, que são incluídas a 
partir da data em que o controle se inicia até a data em que o mesmo 
deixa de existir. 
 
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados 
corresponde à soma dos saldos das contas do ativo, passivo, receitas e 
despesas, segundo suas respectivas naturezas, complementadas com a 
eliminação do investimento nas empresas controladas, e dos saldos das 
contas e transações entre as empresas incluídas na consolidação. 
 

3.2. Apuração do resultado  
 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se 
há uma incerteza significativa quanto à sua realização. As receitas e 
despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros 
como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e perdas 
extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos 
permanentes são registradas no resultado do período como “Outras 
receitas (despesas) líquidas”. 
 

3.3. Instrumentos financeiros 
 
Quando aplicável, a Companhia classifica ativos e passivos financeiros 
conforme a NBC TG 48/IFRS 9 (Instrumentos financeiros) nas seguintes 
categorias: ao Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”), ao Valor Justo 
por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”) e ao custo 
amortizado. 
 
A Companhia reconhece os ativos e passivos financeiros quando, e 
somente quando, se tornar parte das disposições contratuais dos 
instrumentos. A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é 
reconhecida como um ativo ou passivo separado.  
 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação 
contratual é retirada, cancelada ou expirada. 

  



 
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais) 
 

 

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas 
as condições a seguir: 

▪ O ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo 
de coletar fluxos de caixa contratuais; 

▪ Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas 
específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e de juros sobre o valor principal em aberto. 

Um instrumento de dívida é mensurado pelo valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes somente se satisfizer ambas as condições 
a seguir: 

▪ O ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é 
alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como pela 
venda de ativos financeiros;  

▪ Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas 
específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e de juros sobre o valor principal em aberto. 

Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. 

Além disso, no reconhecimento inicial, a Companhia pode 
irrevogavelmente designar um ativo ou passivo financeiro como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo de 
eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento 
contábil decorrente do resultado produzido pelo respectivo ativo ou 
passivo. 

Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalente de caixa, 
contas a receber e outros recebíveis, mensurados pelo custo amortizado. 

Os instrumentos financeiros classificados no passivo, após seu 
reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base 
no custo amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. 

Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no 
resultado, como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos. 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais) 
 

 

Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, 
for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. 
 

3.4. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez com 
vencimentos no prazo de 90 dias ou menos a contar da data da 
contratação, e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado. 
 

3.5. Contas a receber 
 
As contas a receber são avaliadas pelo montante original do serviço 
prestado, deduzido de Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação 
Duvidosa (PECLD), quando necessário. Em conformidade com a 
substituição do modelo de perdas incorridas por perdas esperadas, a 
Administração concluiu que a metodologia adotada está aderente ao 
modelo de perdas esperadas conforme CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos 
Financeiros. 
 

3.6. Investimentos 
 
Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial, com base em balanços patrimoniais levantados 
pelas controladas na mesma data-base e utilizando práticas contábeis 
uniformes as da controladora. 
 

3.7. Imobilizado 

Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao 
valor recuperável (impairment). As depreciações são computadas pelo 
método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil 
estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o valor ou 
estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados ao seu custo; 
gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para resultado 
quando incorridos. 
 
A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue: 
 

Descrição  Vida útil 
Equipamentos de Informática  5 anos 
Moveis e Utensílios  10 anos 
Instalações  10 anos 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
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O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração 
da Companhia pelo menos ao final de cada exercício. 

3.8. Direito de uso 

A mensuração do ativo de direito de uso de bens arrendados corresponde 
ao valor inicial do passivo de arrendamento mais os custos diretos iniciais 
incorridos, ajustados a valor presente. A amortização é calculada pelo 
método linear de acordo com o prazo remanescente dos contratos. 

3.9. Fornecedores 
 
Correspondem aos valores devidos aos fornecedores no curso normal do 
negócio da Companhia. Se o prazo de pagamento é equivalente a um ano 
ou menos, os fornecedores são classificados no passivo circulante, caso 
contrário, o montante correspondente é classificado no passivo não 
circulante. Quando aplicável, são acrescidos encargos, variações 
monetárias ou cambiais. 
 

3.10. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 
 
A provisão para o Imposto de Renda foi constituída à alíquota de 15% 
sobre o lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros 
que excederem R$ 240 no ano. A provisão para Contribuição Social é 
calculada à alíquota de 9%, após efetuados os ajustes determinados pela 
legislação fiscal e para o período apresentado não foram incorridos 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro 
diferidos. 
 
Cabe mencionar que o grupo econômico obtém regimes diferentes de 
tributação, no qual a controladora é tributada pelo Lucro Real e as 
controladas por meio do regime Lucro Presumido. 
 

3.11. Arrendamentos a pagar 
 
A mensuração do passivo de arrendamento corresponde ao total dos 
pagamentos futuros de aluguéis. Esses fluxos de pagamentos são 
ajustados a valor presente, considerando a taxa incremental de 
empréstimo, e quando aplicável, são ajustados por alterações e 
atualizações previstas nos contratos. A contrapartida é contabilizada 
como direito de uso (Nota Explicativa nº 3.8) e amortizado durante o 
período do contrato de arrendamento pelo método linear. Os encargos 
financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de 
acordo com o prazo remanescente dos contratos. A taxa incremental de 
empréstimo corresponde à taxa de juros que a Companhia teria que 
pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos 
similares aos direitos de uso, com valor similar e sob as mesmas 
condições contratuais e econômicas do arrendamento. 
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3.12. Provisões diversas 
 
Uma provisão é reconhecida como passivo quando são obrigações 
presentes que possam ser estimadas de maneira confiável e é mais 
provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a 
obrigação. 
 
A Companhia não possui saldos de provisão para processos judiciais.  
 

3.13. Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 
 

O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado dividindo-se o lucro ou 
prejuízo do período atribuído aos acionistas da companhia pela média 
ponderada da quantidade de ações em circulação. O lucro (prejuízo) 
diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média 
ponderada de ações em circulação para presumir a conversão de ações 
potenciais a serem emitidas.  
 

3.14. Reconhecimento de Receita 
 
O resultado das operações é apurado em conformidade com regime 
contábil de competência de exercícios. 
 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades 
da Companhia. 
 
As receitas são mensuradas líquidas de impostos sobre serviços e vendas, 
devoluções, descontos comerciais e abatimentos. 
 
Em conformidade com o CPC  47/IFRS 15 (Contratos com cliente), a 
Companhia reconhece a receita quando, e somente quando: 
 
▪ O valor da receita pode ser mensurado com segurança; 
▪ É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a 

Companhia; 
▪ As despesas incorridas ou a serem incorridas, referente a transação, 

possam ser confiavelmente mensuradas. 
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4. Novas normas e interpretações, e revisões 
 

4.1. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não 
estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021: 

 
A Companhia não adotou, de forma antecipada, nenhum 
pronunciamento, intepretação ou alteração emitida que ainda não esteja 
em vigor: 
 
▪ IFRS 17 – Contratos de seguro; 
▪ Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não 

circulante; 
▪ Alterações IAS 8 (CPC 23): Definição de Estimativas Contábeis 
▪ Alteração da norma IAS 16 – Imobilizado; 
▪ Alteração da norma IAS 37- Contrato oneroso; 
▪ Alteração da norma IFRS 3 – Referências a estrutura conceitual; 
▪ Alteração da norma IFRS 4 – Extensão das isenções temporárias da 

aplicação da IFRS 9. 
 

 
5. Caixa e equivalentes de caixa 

 
    Consolidado 
    31/12/2021   31/12/2020 
Caixa    6   6  
Banco conta movimento   15   561  
Aplicações financeiras    17.866   14.224  
    17.887  14.791 

 
As aplicações financeiras estão representadas pelos valores referentes a 
aplicações em LFT (Letras Financeiras do Tesouro) com liquidez em D0 (no dia), 
no montante de R$ 17.866 (em 2021) e R$ 14.224 (em 2020), que possuem 
rentabilidade igual a taxa SELIC. 
 
 

6. Contas a receber 
 

   Controladora 
    31/12/2021   31/12/2020 
MB7 Participações  50   

  50  - 
 
   Consolidado 
    31/12/2021   31/12/2020 
PagarMe  7.199  10.151 
Eduzz  1  488 
Hotmart  6  65 
Mirae  234  786 
MB7 Participações  50  - 
Paypal  6  - 

  7.496  11.490 
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A Companhia avaliou o risco de perda de seus clientes, e não houve necessidade 
de constituição da PECLD. A idade do contas a receber está apresentada a 
seguir: 
 
   Consolidado 
   31/12/2021   31/12/2020 
A vencer   7.496  11.490 

  7.496  11.490 

 
 
7. Impostos a recuperar 

 
Referem-se a antecipações de Imposto de Renda e Contribuição Social apurados 
pelo regime do lucro real e recolhidos por estimativa mensal, além de retenção 
na fonte sobre aplicação financeira. 
 
  Controladora   Consolidado 
  31/12/2021   31/12/2020   31/12/2021   31/12/2020 
IRPJ e CSLL a recuperar 1  1  38  311 
Outros impostos a recuperar -  -  71  60 
  1  1  109  371 

 
 
8. Despesas antecipadas 

 
As despesas antecipadas referem-se aos valores pagos antecipadamente para 
veiculação futura de propaganda e publicidades, serão transferidos para o 
resultado na medida em que os atos contratados serão executados. 
 
    Consolidado 
    31/12/2021  31/12/2020 
Propaganda e Publidicade  541  - 
   541  - 

 
 
9. Investimentos 

 
As informações contábeis consolidadas, incluem a consolidação integral das 
companhias controladas, sendo que a Atom Participações detém 100,00% da 
Atom Traders S/A e a Atom Traders S/A detém 100,00% do capital social da 
Atom Editora Ltda.  
 
    Controladora 
    31/12/2021   31/12/2020 
Investimentos em controladas   24.004  19.316 
Perdas em controladas  -  (55) 
    24.004  19.261 
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Informações relevantes sobre os investimentos em 31 de dezembro de 2021: 
 

 
Participação 

percentual (%) 
Total de 
ativos 

Capital 
social 

Patrimônio 
líquido 

Receita 
líquida 

Lucro líquido/ 
(prejuízo) 

Em controladas       
Atom Traders 100,00 36.175 6.565 24.004 18.631 6.438 

 
Controlada Indireta:       
Atom Editora 100,00 15.595 1 15.527 9.512 9.111 

 
Movimentação 
investimento 

Saldo em 
31/12/2020 Reclassificação 

Dividendos 
Recebidos (1) 

Resultado de 
Equivalência 

Saldo em 
31/12/2021 

Atom Traders 19.316 -  (1.752) 6.440 24.004 
Investimentos líquidos 19.316 - (1.752) 6.440 24.004 
       

Movimentação 
investimento 

Saldo em 
31/12/2020 Reclassificação 

Baixa de 
Investimentos 

Resultado de 
Equivalência 

Saldo em 
31/12/2021 

Takion (55) -  55 - - 
Investimentos líquidos (55) - 55 - - 

 
A empresa Takion foi vendida em 25 de janeiro de 2021, por R$ 100 (cem mil 
reais) e o resultado desta operação foi de R$ 155 (cento e cinquenta mil reais) 
sendo R$ 100 (cem mil reais) do valor da venda e R$ 47 (cinquenta e cinco mil 
reais) da reversão da provisão sobre passivo à descoberto de controlada. 
 
Informações relevantes sobre os investimentos em 31 de dezembro de 2020: 
 

 
Participação 

percentual (%) 
Total de 
ativos 

Capital 
social 

Patrimônio 
líquido 

Receita 
líquida 

Lucro líquido/ 
(prejuízo) 

Em controladas:       
Atom Traders 99,99 31.294 6.565 19.319 18.148 12.564 
Takion 99,99 10 100 (55) - (7) 

 
Controlada Indireta:       
Atom Editora 99,99 7.936 1 1 12.661 11.895 

 
Movimentação 
investimento 

Saldo em 
31/12/2019 

Reclassificação 
 

Divendos 
Recebidos  

Resultado de 
Equivalência 

Saldo em 
31/12/2020 

Atom Traders 13.258 (10) (6.492) 12.560 19.316 
Takion (57) 10 - (7) (55) 
Investimentos líquidos 13.201 - (6.492)   12.552 19.261 

 
(1) Em 30 de dezembro de 2021, a subsidiaria Atom Traders efetuou distribuição de dividendos 

no montante de R$ 1,7 milhões para a companhia, desse saldo na data de 31 de dezembro 
de 2021, está em aberto o montante de R$ 1,4 milhões. 

 
 
10. Arrendamentos  

 
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de 
arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é 
mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo menos 
qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável, e ajustado por 
certas remensurações do passivo de arrendamento. 



 
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais) 
 

 

O passivo do arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos 
pagamentos de arrendamento que não foram pagos na data de início, 
descontados usando a taxa de juros implícita no arrendamento ou, quando essa 
taxa não pode ser determinada imediatamente, geralmente, a taxa média dos 
empréstimos como taxa de desconto. 
 
A Companhia, em plena conformidade com o CPC 06 (R2), na mensuração e na 
remensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de uso, procedeu 
ao uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação futura 
projetada nos fluxos a serem descontados, conforme vedação imposta pelo CPC 
06 (R2). 
 

A natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos está registrada 
como custo de depreciação dos ativos de direito de uso do arrendamento 
mercantil. As despesas financeiras sobre as obrigações de arrendamento 
mercantil são reconhecidas e demonstradas como despesas de juros.  
 
A Companhia não reconhece um ativo e passivo de arrendamento mercantil para 
contratos com prazo inferior a 12 meses. A taxa de desconto vigente e utilizada 
para o cálculo do valor presente da provisão com arrendamento mercantil dos 
ativos identificados e, consequentemente, para apropriação mensal dos juros 
financeiros, foi 7,17%.  

 
10.1. Direito de uso do ativo de arredamento mercantil  

 
Consolidado        Líquido 

Direito de uso  
Prazo de 
vigência  Custo  

Depreciação 
acumulada  31/12/2021  31/12/2020 

Imóveis   3 a 5 anos  673  (250)  423  568 
Total     673  (250)  423  568 

 
Movimentação do direito de uso: 
 

Consolidado 

Direito de uso  31/12/2020  
Novos 

contratos  Depreciação  31/12/2021 
Imóveis   568  -  (145)  423 
Total   568  -  (145)  423 

 
Consolidado 

Direito de uso  31/12/2019  
Novos 

contratos  Depreciação  31/12/2020 
Imóveis   120  509  (61)  568 
Total   120  509  (61)  568 
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10.2. Arrendamento a pagar  
 

   Consolidado 
   31/12/2021  31/12/2020 

Arrendamento  603  615 
Ajuste a valor presente (155)  (104) 
   448  511 
        
Desmembramento      
Passivo circulante    169  62 
Passivo não circulante  279  449 

   448  511 

 
Movimentação do arrendamento a pagar: 

 
Consolidado 

Arrendamento a 
pagar  31/12/2020  

Novos  
contratos  Pagamento  Juros  31/12/2021 

Imóveis   511  -  (71)  9  448 
Total   511  -  (71)  9  448 

 
Consolidado 

Arrendamento a 
pagar  31/12/2019  

Novos  
contratos  Pagamento  Juros  31/12/2020 

Imóveis   124  509  (129)  7  511 
Total   124  509  (129)  7  511 

 
O cronograma de pagamento das parcelas do arrendamento segue: 

 
31/12/2021 Valor 

2022 169 
2023 132 
2024 132 
2025 110 
AVP (95) 

Total 448 

 
 
11. Fornecedores a pagar 

 
    Consolidado 
    31/12/2021  31/12/2020 
Fornecedores de serviços nacionais  91  546 
   91  546 
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12. Outras contas à pagar 
 

    Consolidado 
Curto prazo   31/12/2021  31/12/2020 
Parcelamentos CVM (**)  36  - 
Vendas Futuras (*)  -  70 
Bônus (***)  400  - 
   436  70 
  
Longo prazo      
Parcelamentos CVM (**)  121  - 
Outras contas à pagar  109  180 
   230  180 

 
(*) Valor composto pelas vendas já recebidas pela Companhia, na qual não houve o 

cumprimento dos critérios para o devido reconhecimento das receitas; 
(**) Valor referente a parcelamento anterior a 2015 dos antigos acionistas (Inepar), assumidos 

pela companhia em 2021; 
(***) Valor referente a provisão de bônus decorrente ao atingimento das metas estipuladas do 

período a serem pagos no primeiro semestre de 2022. 
 
13. Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais 

 
    Consolidado 
    31/12/2021   31/12/2020 
Salários e encargos sociais   29  10 
Provisão para férias, 13º e encargos sociais   55  25 
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro  105  371 
   189  406 

 
 
14. Partes relacionadas 

 
14.1. WHPH Part. Empreendimentos S.A. 
 

As transações com empresas ligadas estão registradas no passivo não 
circulante e correspondem a saldo de obrigações com a controladora 
WHPH Participações e Empreendimentos S.A. (“WHPH”). Não há 
incidência de juros sobre os saldos decorrentes dessas transações: 

 
  Controladora  Consolidado 

Descrição  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
WHPH Part.Empreed.S.A.   8.075  8.075  8.075  8.075 
    8.075  8.075  8.075  8.075 
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14.2. ATOM Traders e ATOM Editora 
 

As subsidiárias Atom Editora Ltda. (contratante) e Atom Traders S/A 
(contratada) possuem acordo de acionistas que contempla administração 
de meios de pagamentos, referente as transações de vendas de produtos, 
com remuneração prevista em contrato de 2,5% do faturamento da Atom 
Editora, adicionado o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais) por ano. A 
remuneração acordada entre as partes abrange custos de intermediação, 
entrega de produtos, direitos autorais e despesas administrativas.  
 
Houve eliminação nos balanço patrimoniais entre as partes relacionadas 
no montante de R$ 50.532 (2021) e R$ 37.579 (2020) 
 

14.3. TAKION Technology S.A. 
 

Na data de 25 de janeiro de 2021, houve a aprovação pelo conselho de 
Administração da companhia, da venda do controle da companhia 
controlada da AtomPar, Takion Technology S.A., por conta de, neste 
momento, as atividades não fazerem parte do core business da 
Companhia, e, com a possibilidade desta empresa adquirente realizar um 
projeto que tem como objetivo o desenvolvimento educacional voltado 
à área de criptomoedas, e também levar ao mercado ferramentas para 
que investidores possam utiliza-lo. Foram aprovados os termos da 
transação realizada entre a companhia e o adquirente, com o valor de 
venda estipulado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela totalidade do 
capital social da TAKION S.A., ficando sob titularidade da ATOM a 
quantidade de 10% (dez por cento) dos tokens detidos pela TAKION S.A. 

 
14.4. Remuneração do pessoal-chave 
 

Em atendimento ao CPC 05 - Divulgação Sobre Partes Relacionadas, 
informamos que não houve remuneração dos Diretores e Conselheiros, 
nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.  

 
 
15. Patrimônio líquido 

 
15.1. Capital social 

 
O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021, é de 
R$ 5.080 (cinco milhões e oitenta mil). 
 
O capital é representado por 20.898.994 (vinte milhões, oitocentos e 
noventa e oito mil, novecentos e noventa e quatro) ações ordinárias, sem 
valor nominal subscritas e integralizadas, com direito a voto. 
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Em Assembleia realizada em 30 de abril de 2020, foi aprovada a redução 
do capital social da Companhia, com absorção dos prejuízos acumulados 
existentes na contabilidade até a data-base de 31 de dezembro de 2019, 
que totalizam R$ 230.611.102,03 (duzentos e trinta milhões, seiscentos 
e onze mil, cento e dois reais e três centavos), de forma a dar maior 
transparência aos números de balanço, visando, inclusive, futura 
distribuição de dividendos, sem que haja prejuízo no percentual de 
participação dos acionistas, sem alteração do atual número de ações 
existentes, não tendo, inclusive, implicação fiscal, tampouco de 
natureza econômica e financeira, reduzindo o capital social de 
R$ 235.691.425,78 (duzentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e 
noventa e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito 
centavos) para R$ 5.080.323,75 (cinco milhões, oitenta mil, trezentos e 
vinte e três reais e setenta e cinco centavos), representado por 
20.898.994 (vinte milhões, oitocentas e noventa e oito mil, novecentos 
e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
com direito a voto, o mesmo número de ações antes da redução do 
capital social. 
 

15.2. Reserva legal 
 
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício, quando incorrido e não poderá 
exceder a 20% do capital social. A constituição da reserva legal poderá 
ser dispensada no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescida do 
montante de reservas de capital, exceder 20% do capital social. 
 
A reserva legal tem por fim, assegurar a integridade do capital social e 
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o 
capital. 
 
A Companhia constituiu em 31 de dezembro de 2021, o saldo de R$ 303 
para a reserva legal, totalizando o montante de R$ 920. 
 

15.3. Reserva de lucros 
 

Atendendo o artigo 199 da Lei nº 6.404/76, em 2021 a reserva de lucros 
ultrapassou o capital social e a lei estabelece que o somatório das 
reservas de lucros excluindo as reservas para contingência, incentivos 
fiscais e de lucros a realizar não poderá ser superior ao montante do 
Capital Social da Sociedade, desde que a administração obtenha uma 
proposta para resolução dos saldos apresentados.  
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Portanto, o plano da administração é para que a próxima reunião da 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em Abril de 2022, seja 
apresentada a proposta de dividendos adicionais fazendo com que a 
reserva reduza e usaremos a totalidade da reserva de lucro para realizar 
bonificação e distribuir dividendos. A proposta será apresentada na 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) de aprovação das contas e destinação 
do lucro do período. 
 

15.4. Dividendos 
 
De acordo com as disposições estatutária da Companhia, o saldo do lucro 
líquido remanescente após a compensação de prejuízos acumulados, as 
destinações da reserva legal, é destinado ao pagamento de dividendo 
mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido. 
 
A Companhia destacou em 31 de dezembro de 2020, dividendos mínimos 
obrigatórios de R$ 2.928, para 31 de dezembro de 2021 a Empresa 
apresentou dividendos mínimos obrigatórios de R$ 1.442, conforme 
cálculo demonstrado a seguir:  
 
       31/12/2020 
Lucro líquido do exercício    12.330 
Reserva Legal – (5%)    617 
Base ajustada para cálculo dos dividendos    11.714 
      
Dividendos obrigatórios (25%)    2.928 
      
Dividendos declarados    2.928 
        
       31/12/2021 
Lucro líquido do exercício    6.070 
Reserva Legal – (5%)    303 
Base ajustada para cálculo dos dividendos    5.767 
      
Dividendos obrigatórios (25%)    1.442 
      
Dividendos declarados    1.442 

 
 

16. Receita líquida 
 
A reconciliação das receitas brutas para a receita líquida dos produtos vendidos 
é como segue: 
 
   Consolidado 
    31/12/2021   31/12/2020 
Receita bruta de vendas     
Venda de produtos   25.646  32.020 
Serviços  4.335  56 
(-) Deduções ISS/PIS/COFINS  (652)  - 
(-) Devoluções Vendas de produtos       (1.186)  (1.267) 
Receita líquida  28.143  30.809 
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De acordo a Legislação, as empresas do seguimento Editorial possuem 
imunidade sobre o ICMS e alíquota zero sobre PIS e COFINS no mercado interno 
para vendas de livros digitais, os quais são aplicáveis para a empresa do grupo. 
Incorrendo a tributação normal apenas sobre os serviços prestados do período. 
 

 
17. Despesas por natureza 
 

  Controladora   Consolidado 
  31/12/2021   31/12/2020   31/12/2021   31/12/2020 
Classificação por natureza      -         
Serviços prestados por terceiros  165   89   5.363   6.070 
Despesas diversas 93   33   1.013   215 
Desps. BOVESPA 59   76   59   76 
Desps. CVM   44   20   44   20 
Comissões   -   -   2.374   5.353 
Desps.com pessoal  -    -   574   422 
Desps. propaganda e publicidade  2    -   12.748   8.389 
Desps. Informática  -    -   245   208 
Desps. Aluguéis  -    -   93   36 
Desps. depreciação arrendamentos  -    -   145   61 
Impostos e taxas -    3   1     3 
Perdas 157  -  -  - 
Provisão perdas  -    -   -   91 
  520     221     22.659     20.944   

 
 
18. Receitas e despesas financeiras 
 

  Consolidado 
  31/12/2021  31/12/2020 
Receitas financeiras     
Rendimento de aplicação financeira  592  347 
Outras Receitas financeiras  46  10 
  638  357 
        
Despesas financeiras     
Despesas bancárias  (9)  (7) 
Taxas de Intermediação de pagamentos  (552)  (680) 
Despesa financeira de arrendamento  (9)  (7) 
  (570)    (694) 
        
Ganho ou perda de capital (*)  633  3.474 
        
Resultado financeiro líquido  701   3.137 

 
(*) A Companhia faz uma gestão ativa do seu caixa e constantemente está atenta a 

oportunidades. Neste período de 2021 em comparação com 2020, o resultado de ganhos 
em capital foi menor devido a uma volatilidade constante, diferente do anterior impactado 
pelo início da pandemia. Grande parte dos resultados vieram das operações de day-trade 
no mercado de ações e futuros e operações estruturadas de arbitragem. A Companhia não 
considera como resultado recorrente devido a variação e imprevisibilidade do mercado. 
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19. Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

19.1. Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

 Consolidado 
 31/12/2021  31/12/2020 
Lucro antes da provisão para Imposto de Renda e 
Contribuição Social 6.339  13.002 
Imposto de Renda e Contribuição Social    
Alíquota nominal de 34%    (2.155)  (4.421) 
     
Reconciliação para despesas efetiva:    
Diferença de alíquotas sobre resultados de 
subsidiarias (*) 1.943  3.804 
Exclusão base de cálculo IR adicional -  24 
Outros ajustes -  (79) 
        
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (269)   (672) 

 
Taxa Efetiva  4%  5% 

 
(*) O grupo possui empresas enquadradas no Regime Tributário Lucro Presumido (Atom 

Editora) e no Lucro Real (Atom Traders). 
 

19.2. Créditos tributários 
 

A Empresa Atom Participações possui, em 31 de dezembro de 2021, 
saldos de prejuízos fiscais a compensar e base negativa de contribuição 
social, no montante de R$ 52.482 e R$ 62.543, respectivamente. Não 
foram registrados ativos fiscais diferidos sobre esses prejuízos. 

 
Em conformidade com a legislação em vigor, as declarações de Imposto 
de Renda (SPED FISCAL) correspondentes aos cinco últimos exercícios 
estão sujeitos à revisão e a eventual lançamento adicional por parte das 
autoridades fiscais. Demais impostos e contribuições estão sujeitos as 
revisões similares, por prazos prescricionais variáveis. 

 
 

20. Resultado por ação 
 
O resultado por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do período 
pela quantidade da média ponderada do número de ações emitidas. 
 

   Consolidado 
    31/12/2021   31/12/2020 

Lucro Líquido do período    6.070  12.330 
Quantidade de ações  20.899  20.899 
Lucro líquido por ação  0,29044  0,58998 
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21. Segmentos operacionais 
 

As informações por segmento operacional são apresentadas de modo 
consistente com o relatório interno fornecido para a Diretoria Executiva, que é 
a principal tomadora de decisões operacionais, além de ser responsável pela 
alocação de recursos, avaliação de desempenho e tomada de decisões 
estratégicas na Companhia. 
 
a) Segmentação 

 
O Grupo possui quatros divisões estratégicas principais, que são seus 
segmentos reportáveis. Estas divisões oferecem diferentes produtos e 
serviços e são administradas de forma integrada. 

 
Segmentos reportáveis Operações 
Material didático Editorial e distribuição de conteúdo digital decorrentes do livro 
Mentorias Realização de atividades para aprendizados e auxilio de alunos 
Avaliações Teste de conhecimento e prática para compor a equipe da mesa  

 
Outras operações incluem mesa de operações (Traders que operam com o 
nosso capital) e Intensivo. Nenhum destes segmentos operacionais atingiu 
qualquer um dos limites quantitativos para determinar segmentos 
reportáveis em 2021. 
 
As principais atividades da Companhia abrangem a produção de 
treinamentos para desenvolvimento profissional, publicação e edição de 
livros e revistas educacionais, de conteúdos voltados ao mercado 
financeiro. 
 
Além disso, o CEO do Grupo revisa os relatórios gerenciais internos de cada 
divisão pelo menos trimestralmente. 
 
A Administração entende que os seguimentos não devem ser controlados 
e gerenciados de forma independente, sendo os resultados do Grupo 
acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.  
 

b) Segmentos geográficos 
 

Na apresentação com base em segmentos geográficos, a receita de cada 
segmento é baseada na localização geográfica de domicílio do cliente.  
 
Receita operacional – (em milhares de Reais): 

 
País Segmento 2021 2020 

Brasil Material, Mentorias e Avaliações 28.143 30.809 
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c) Principais clientes 
 

A Companhia diante das operações do negócio não obtém lista dos 
principais ou quaisquer concentração por parte dos clientes, visto que a 
sua operação e distribuição é pro meio digital para todo o público alvo. 
Portanto, não há nenhum principal cliente que possa impactar na 
continuidade da operação e que deva ser mapeado pela empresa. 

 
 
22. Seguros 
 

A Companhia possui um imóvel comercial para suportar sua equipe 
administrativa e educacional, visando o gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu 
porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados 
suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a 
orientação dos consultores de seguros. 
 
Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa apresenta a seguinte apólice de seguro 
contratada com terceiros que protege contra risco de sinistros no imóvel 
comercial no montante de R$ 2.000.000 (dois milhões de Reais). 
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