
ZUP IT Serviços em Tecnologia e Inovação S.A. (anteriormente denominada Zup IT Serviços em Tecnologia e Inovação Ltda.)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ANO-CALENDÁRIO DE 2020  CNPJ 01.451.373/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
   Notas              2020 2019
Receita operacional líquida ........................... 18 338.012 179.813
Custos dos serviços prestados 
 e mercadorias vendidas ............................... 19 (272.949) (142.459)
Resultado bruto .................................................  65.063 37.354
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas comerciais ........................................ 20 (1.892) (2.768)
Despesas gerais e administrativas .............. 20     (37.474) (19.702)
Resultado operacional antes 
 do resultado financeiro ................................        25.697 14.884
Receitas financeiras .......................................... 21 580 157
Despesas financeiras ........................................ 21         (5.673) (1.350)
Resultado antes dos impostos ......................         20.604 13.691
Imposto de renda e contribuição social .... 22         (7.056) (4.353)
Resultado líquido do exercício .....................         13.548 9.338

As notas explicativas são parte integrante  das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
                2020 2019
Resultado líquido do exercício ................................. 13.548 9.338
Outros resultados abrangentes ................................                      –.– –.–
Total do resultado abrangente do exercício ........        13.548 9.338

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
 Capital Plano de opção Reserva Reserva de Lucros
       social                        de ações             legal retenção de lucros acumulados          Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........................................  10.513 716 –.– –.– 10.060 21.289
Opção de compra de ações .........................................................  –.– 749 –.– –.– –.– 749
Resultado líquido do exercício ...................................................  –.– –.– –.– –.– 9.338 9.338
Distribuição de dividendos ..........................................................                  –.– –.– –.– –.– (6.112) (6.112)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................  10.513 1.465 –.– –.– 13.286 25.264
Aumento de capital ........................................................................  110 –.– –.– –.– –.– 110
Opção de compra de ações .........................................................  –.– 4.904 –.– –.– –.– 4.904
Resultado líquido do exercício ...................................................  –.– –.– –.– –.– 13.548 13.548
Reserva legal .....................................................................................  –.– –.– 677 –.– (677) –.–
Distribuição de dividendos ..........................................................  –.– –.– –.– –.– (17.591) (17.591)
Reserva de retenção de lucros ....................................................                   –.– –.– –.– 8.566 (8.566) –.–
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................     10.623 6.369 677 8.566 –.– 26.235

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

   Notas 31/12/2020 31/12/2019
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos ...................  11 8.476 2.610
Fornecedores .....................................................  12 5.769 3.496
Obrigações trabalhistas .................................  13 71.191 26.419
Impostos e contribuições ..............................  14 6.762 7.901
Receita diferida .................................................  15 2.385 1.803
Arrendamentos .................................................  10                    5.021 1.682
Total do passivo circulante ............................                  99.604 43.911
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ...................  11 13.201 1.932
Arrendamentos .................................................  10 16.814 2.356
Impostos e contribuições ..............................  14 2.263 770
Provisões para riscos .......................................  16                              71 40
Total do passivo não circulante ...................                  32.349 5.098
Patrimônio líquido ...........................................  17
Capital social ......................................................   10.623 10.513
Lucros acumulados ..........................................   –.– 13.286
Reserva legal ......................................................   677 –.–
Reserva de retenção de lucros .....................   8.566 –.–
Plano de opção de ações ...............................                      6.369 1.465
Total do patrimônio líquido ..........................                  26.235 25.264
Total do passivo e do patrimônio líquido              158.188 74.273

   Notas 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .................. 4 36.163 20.738
Títulos e valores mobiliários ..................... 4 –.– 2.743
Contas a receber de clientes .................... 5 53.302 25.701
Tributos a recuperar .................................... 6 4.010 3.083
Adiantamentos .............................................. 7 2.206 3.375
Despesas antecipadas ................................                     4.255 1.492
Total do ativo circulante .............................                 99.936 57.132

Não circulante
Despesas antecipadas ................................  291 8
Outros ativos ..................................................  100 121
Impostos diferidos ....................................... 22 3.654 2.163
Imobilizado ..................................................... 8 31.406 8.259
Intangível ........................................................ 9 4.704 2.779
Direito de uso................................................. 10 18.097 3.811
Total do ativo não circulante ....................                 58.252 17.141
Total do ativo .................................................             158.188 74.273

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(Em milhares de reais)
              2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro antes dos impostos ............................................................ 20.604 13.691
Ajustes para conciliar o resultado:
 Depreciação e amortização do imobilizado  
  e intangível .................................................................................. 7.206 7.310
 Amortização de direito de uso ................................................ 4.121 1.784
 Valor residual de imobilizado baixado ................................. 323 104
 Valor residual de intangível baixado ..................................... 1.147 –.–
 Ajuste a valor presente - arrendamentos ............................ 2.117 440
 Provisão para riscos ..................................................................... 46 40
 Provisão de impostos sobre nacionalização ...................... 51 1.268
 Provisões de obrigações trabalhistas .................................... 29.017 11.293
 Apropriação do plano de opções de ações ........................ 4.904 749
 Juros provisionados ....................................................................             988 327
     70.524 37.006
(Aumento) redução dos ativos:
 Contas a receber de clientes .................................................... (27.601) (9.913)
 Tributos e recuperar .................................................................... (6.209) (3.586)
 Adiantamentos ............................................................................. (1.774) (272)
 Despesas antecipadas ................................................................ (3.046) 269
 Outros ativos .................................................................................. 21 5
Aumento (redução) dos passivos:
 Fornecedores ................................................................................. 2.273 1.155
 Obrigações trabalhistas ............................................................. 15.755 4.267
 Impostos, taxas e contribuições ............................................. 969 1.059
 Receita diferida ............................................................................. 582 (1.405)
 Pagamento de provisão para riscos ...................................... (15) –.–
 Imposto de renda e contribuição social pagos .................     (3.931) –.–
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais ..............   47.548 28.585
Fluxos de caixa das atividades de investimento:
 Adições de ativo imobilizado................................................... (28.219) (5.892)
 Adições de ativo intangível ...................................................... (5.529) (1.986)
 Resgate (investimento) em títulos e valores 
   mobiliários ...................................................................................        2.743 (2.743)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento ............................................................................ (31.005) (10.621)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
 Contraprestação de arrendamentos pagas ........................ (2.727) (1.997)
 Pagamento de dividendos ........................................................ (14.648) (2.726)
 Captação de empréstimos e financiamentos .................... 22.560 5.988
 Pagamento de empréstimos e financiamentos ................ (6.413) (2.969)
 Aporte de capital recebido .......................................................              110 –.–
 Caixa líquido aplicado nas atividades 
  de financiamento .......................................................................    (1.118) (1.704)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa.............  15.425 16.260
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício ........ 20.738 4.478
 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício ........... 36.163 20.738

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
1. Contexto operacional: A Zup IT Serviços em Tecnologia e Inovação 
S.A. (“Zup” ou “Companhia”), anteriormente denominada Zup IT Serviços 
em Tecnologia e Inovação Ltda., é uma empresa de inovação focada na 
aceleração da transformação digital de seus clientes, tendo sua matriz 
localizada na cidade de Uberlândia - Minas Gerais. Sua controladora final é a 
Redecard S.A. O tipo de sociedade empresarial da Companhia foi alterado de 
Ltda. para S.A. conforme ata de reunião realizada em 3 de fevereiro de 2020, 
e arquivada em 4 de março de 2020. Sua prestação de serviços é efetuada 
substancialmente no modelo de escopo aberto e através da aplicação de 
metodologia ágil de desenvolvimento abrange desde o desenvolvimento 
de softwares até consultoria em tecnologia da informação. A Zup também 
atua como desenvolvedora de software próprios para auxiliar na aceleração 
da transformação digital de seus clientes. Os softwares proprietários são, em 
sua maioria, licenciados aos clientes na modalidade SaaS (licença de software 
como serviço), o que inclui a licença de uso temporária, infraestrutura em 
nuvem e serviços de suporte e operação dos softwares. Recentemente 
também passou a produzir softwares sob encomenda em parceria com seus 
clientes. Covid-19: Em razão da propagação da transmissão do COVID-19 e 
dos impactos econômico-financeiros advindos, entre eles da redução do 
número de pessoas em circulação, a Companhia, certa da responsabilidade 
com a saúde e segurança dos seus colaboradores, parceiros, clientes e 
comunidade fechou temporariamente suas filiais durante a pandemia, 
tendo adotado posteriormente de forma definitiva o home-office para todos 
os seus colaboradores. Em fases menos restritivas e quando da abertura 
de suas filiais adota protocolos de segurança contra a transmissão do 
vírus. A Companhia também proporcionou ajuda de custos ao home-office 
para todos seus colaboradores. A Companhia considera que estas ações 
servirão para minimizar os impactos do  COVID-19  e entende que não há 
considerações a serem realizadas referentes a suas previsões relacionados 
aos testes de recuperabilidade de seus ativos, ou mudança significativa no 
valor justo de seus ativos e passivos, sobretudo por não ter tido impactos 
financeiros decorrentes da pandemia.
2. Bases de preparação
a) Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC):  
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) 
e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas na gestão 
das operações da Companhia. A emissão das demonstrações financeiras 
da Companhia foi autorizada pela diretoria em 13 de maio de 2021. 
b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir 
a avaliação de ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado do exercício. c) Moeda funcional e moeda de 
apresentação: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. d) Uso de 
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados.  
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. As revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que são realizadas e 
em quaisquer exercícios futuros afetados.
3. Resumo das principais políticas contábeis
a) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos 
financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como mensurados 
ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características 
dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios 
da Companhia para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das 
contas a receber de clientes que não contenham um componente de 
financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o 
expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro 
ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo 
financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a 
receber de clientes que não contenham um componente de financiamento 
significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente 
prático são mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo 
com o CPC 47. Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, 

exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data 
do balanço. Mensuração subsequente: Para fins de mensuração subsequente, 
os ativos financeiros são classificados em quatro categorias: • Ativos 
financeiros ao custo amortizado. • Ativos financeiros ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas 
acumulados (instrumentos de dívida). • Ativos financeiros designados ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação 
de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento 
(instrumentos patrimoniais). • Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado. Ativos financeiros ao custo amortizado: Esta categoria é a mais 
relevante para a Companhia. A Companhia mensura os ativos financeiros 
ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas. 
• O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo 
objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa 
contratuais. • Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, 
em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, 
pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.  
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente 
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao 
valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando 
o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. 
Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem contas 
a receber de clientes e adiantamentos. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos 
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação 
se forem adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. 
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no 
balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo 
reconhecidas na demonstração do resultado. Desreconhecimento: Um ativo 
financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte 
de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando: 
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram. • A Companhia 
transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu 
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem 
atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e  
(a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios 
do ativo, ou (b) A Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. 
Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de 
um ativo ou celebra um acordo de repasse, ela avalia se, e em que medida, 
reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem 
reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu 
o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo transferido na 
medida de seu envolvimento continuado. Neste caso, a Companhia também 
reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado 
são mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos 
pela Companhia. Impairment de ativos financeiros (PCLD): Ativos mensurados 
ao custo amortizado: A Companhia avalia na data de cada balanço se há 
evidência de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e 
as perdas por impairment são registradas como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de 
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos 
de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros 
que pode ser estimado de maneira confiável. Como parte desta análise, a 
Companhia avalia o risco de crédito da contraparte e, caso seja esperada 
uma perda relacionada a esses ativos, reconhece uma provisão para perda. 
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre 
o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) 
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros.  
O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na 
demonstração do resultado. Como um expediente prático, a Companhia 
pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento 
com preço de mercado observável. Se, num período subsequente, o valor 
da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma 
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.  

b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, resgatáveis em até três meses, com risco insignificante de 
mudança de valor, com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimentos em outros fins. c) Imobilizado:  
O imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição ou construção, 
deduzido dos impostos compensáveis, e da depreciação acumulada e 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. 
O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição 
dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, 
somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros 
associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança.  
O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros 
reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do 
exercício, quando incorridos. A depreciação dos ativos é calculada usando o 
método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a 
vida útil estimada, conforme segue:
  Vida útil média em anos 
 31/12/2020 31/12/2019
Máquinas e equipamentos 10 10
Móveis e utensílios 10 10
Veículos 5 5
Computadores e periféricos 5 5
Benfeitoria em bens de terceiros 5 5
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor 
contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não foram apuradas perdas a serem 
contabilizadas. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela 
comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado. 
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