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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)  (Continuação)

8. Imobilizado: 
a) Movimentação do custo do imobilizado
  31/12/2019 Adições Baixas Transferências 31/12/2020
Máquinas e equipamentos ................................................................................................... 494 580 –.– 5 1.079
Móveis e utensílios ................................................................................................................... 739 165 (2) 825 1.727
Veículos ........................................................................................................................................ 107 188 (107) –.– 188
Computadores e periféricos ................................................................................................. 7.544 20.955 (430) (137) 27.932
Benfeitoria em bens de terceiros ........................................................................................ 2.531 5.647 (7) (7) 8.164
Obras em andamento .............................................................................................................                                        - 684 –.– (684) –.–
                   11.415 28.219 (546) 2 39.090

  31/12/2018 Adições Baixas Transferências 31/12/2019
Máquinas e equipamentos ................................................................................................... 328 81 (1) 86 494
Móveis e utensílios ................................................................................................................... 414 275 (4) 54 739
Veículos ........................................................................................................................................ 214 –.– (107) –.– 107
Computadores e periféricos ................................................................................................. 3.404 4.217 (60) (17) 7.544
Benfeitoria em bens de terceiros ........................................................................................ 1.197 1.113 –.– 221 2.531
Obras em andamento .............................................................................................................                                 10 206 –.– (216) –.–
                       5.567 5.892 (172) 128 11.415
b) Movimentação da depreciação acumulada
  31/12/2019 Adições Baixas Transferências 31/12/2020
Máquinas e equipamentos ...................................................................................................  (108)  (87) –.– –.–  (195)
Móveis e utensílios ................................................................................................................... (122) (139) –.– –.– (261)
Veículos ........................................................................................................................................ (66) (24) 84 –.– (6)
Computadores e periféricos ................................................................................................. (2.179) (3.312) 139 (2) (5.354)
Benfeitoria em bens de terceiros ........................................................................................                          (681) (1.187) –.– –.– (1.868)
                     (3.156) (4.749) 223 (2) (7.684)
Imobilizado líquido ..................................................................................................................                      8.259 23.470 (323) –.– 31.406

  31/12/2018 Adições Baixas Transferências 31/12/2019
Máquinas e equipamentos ................................................................................................... (50) (46) –.– (12) (108)
Móveis e utensílios ................................................................................................................... (59) (58) –.– (5) (122)
Veículos ........................................................................................................................................ (95) (39) 68 –.– (66)
Computadores e periféricos ................................................................................................. (910) (1.170) –.– (99) (2.179)
Benfeitoria em bens de terceiros ........................................................................................                          (244) (425) –.– (12) (681)
                    (1.358) (1.738) 68 (128) (3.156)
Imobilizado líquido ..................................................................................................................                      4.209 4.154 (104) –.– 8.259

d) Intangível: A Zup trabalha no desenvolvimento de softwares próprios 
através do emprego de time com qualificação e expertise voltada a 
inovações e tecnologias de alto valor agregado para o mercado em que 
atua. A capitalização desse custo de mão de obra é realizada no grupo de 
ativo intangível e é definida com base na alocação de time dedicado ao 
desenvolvimento e melhorias dos produtos Zup que possuem viabilidade 
econômica comprovada. A Companhia, com base na mensuração nas 
medições realizadas pela Zup, utiliza 70% do custo de salários como 
custo a ser capitalizado em seus produtos. As melhorias desenvolvidas, 
são disponibilizados no mês seguinte a sua realização e passam a ser 
amortizadas no mês subsequente a sua ativação pelo prazo de 24 meses, 
período considerado como a média dos contratos firmados com clientes 
que contratam as ferramentas através da modalidade SaaS junto à Zup.  
e) Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos 
financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo 
amortizado, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge 
em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros 
são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso 
de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo 
financeiro. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e 
empréstimos e financiamentos. Mensuração subsequente: A mensuração de 
passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abaixo: 
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Passivos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para 
negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial 
ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra 
no curto prazo. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são 
reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado 
são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios 
do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou nenhum passivo 
financeiro ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao 
custo amortizado: Esta é a categoria mais relevante para a Companhia. 
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e 
concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas 
são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como 
pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é 
calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e 
taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. 
A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa 
financeira na demonstração do resultado. Desreconhecimento: Um passivo 
financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, 
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou 
expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do 
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos 
de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou 
modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o 
reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores 
contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. f) Imposto 
de renda, contribuição social sobre o lucro e impostos sob vendas:  
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição 
social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota 
de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 
no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada 
pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime 
de competência, portanto, as inclusões ao prejuízo contábil de despesas 
temporariamente não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente 
não tributáveis para apuração do lucro tributável corrente geram créditos 
ou débitos tributários diferidos. A Zup tem como alíquota de PIS 0,65% 
e de COFINS 3% sobre as receitas com vendas, e por estar enquadrada 
na lei 12.456/2011 é contribuinte da CPRB (contribuição previdenciária 
sobre a receita bruta) a qual possui uma alíquota de 4,5% em 2020.  
A Companhia também é tributada pelo ISS, cuja alíquota pode variar de 0% 
a 5%. g) Provisões para riscos e outras provisões: As práticas contábeis 
para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações 
legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes: são reconhecidos somente 
quando a entrada de benefícios econômicos é praticamente certa, ou seja, 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em 
julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados 
em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes: são provisionados quando as 
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados 
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 
e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 
provisionados e nem divulgados; (iii) Obrigações legais: são registradas 
como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito. 
h) Reconhecimento de receitas: O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência do exercício. i) Venda 
de serviços: A Companhia possui receitas nas modalidades de consultoria 
de serviços e SaaS (software as a service). As receitas são reconhecidas 
mensalmente de acordo com medição realizada pelos sistemas operacionais 
que identificam as informações para reconhecimento contábil. Os serviços 
prestados entre a data de faturamento e o final de cada mês são calculados 
contabilizados como receita no mês da prestação do serviço. Uma receita 
não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização ou 
na mensuração de seu valor. i) Pronunciamentos novos ou revisados 
aplicados pela primeira vez: Na data de elaboração das demonstrações 
financeiras, não havia normas ou interpretações emitidas ou alteradas, 
que pudessem ter impacto nas demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020. Em 1º de Janeiro de 2019 entraram 
em vigor os seguintes pronunciamentos e interpretações: (a) CPC 06 
(R2) - Operações de Arrendamento Mercantil. A Companhia apresenta na 
nota explicativa 10 os valores correspondentes aos impactos gerados no 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019.  
(b) ICPC22 - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro.  
Na avaliação da administração, em 31 de dezembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2019 não houve impactos nas demonstrações financeiras da 
Companhia decorrentes da adoção desta norma.
4. Caixa e equivalentes de caixa, e títulos e valores mobiliários
  31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos ...............................................................  2.908 300
Aplicações de liquidez imediata .............................  33.255 20.438
Títulos e valores mobiliários .....................................                               –.– 2.743
                 36.163 23.481

As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes são 
concentradas em ativos de renda fixa atrelados à variação dos depósitos 
interbancários com insignificante risco de mudança de valor. Referem-se a 
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e operações compromissadas  
com lastro em debêntures, que apresentaram rentabilidades médias 
entre 90% e 104% do CDI (80% a 98% em 31 de dezembro de 2019) e 
liquidez imediata sem carência para resgate. Em 31 de dezembro de 2020 

a Companhia não possui aplicações em fundos de investimentos, enquanto 
em 31 de dezembro de 2019 detinha um saldo de R$2.743, classificados 
como títulos e valores mobiliários.
5. Contas a receber de clientes  31/12/2020 31/12/2019
Clientes
Valores faturados ..........................................................  9.271 12.999
Valores a faturar ............................................................                  44.031 12.702
                  53.302 25.701
(-) Provisão para perdas ..............................................                                –.– –.–
                  53.302 25.701

a) A composição por idade dos valores a receber é apresentada a 
seguir:  31/12/2020 31/12/2019
A vencer ...........................................................................  51.468 25.021
Vencidos até 30 dias ....................................................  1.502 464
Vencidos entre 31 e 60 dias ......................................  166 105
Vencidos entre 61 e 90 dias ......................................                             166 111
                  53.302 25.701

6. Tributos a recuperar  31/12/2020 31/12/2019

Impostos diferidos sobre receita antecipada:
CPRB ..................................................................................  –.– –.–
ISS .......................................................................................  57 41
Impostos a recuperar:
PIS ......................................................................................  327 46
COFINS .............................................................................  71 426
IRRF ....................................................................................  769 1.594
CSLL ...................................................................................  2.204 807
INSS ...................................................................................                             582 169
                       4.010 3.083

7. Adiantamentos  31/12/2020 31/12/2019
Adiantamento de salários .........................................  795 85
Adiantamento de viagens .........................................  2 100
Adiantamento a fornecedores .................................  376 464
Adiantamento de dividendos ..................................  –.– 2.726
Outros adiantamentos a colaboradores ..............                       1.033 –.–
                      2.206 3.375

9. Intangível
a) Movimentação do custo do intangível
  31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Customização de softwares  6 17 –.– 23
Softwares ..................................  –.– 1.128 –.– 1.128
Desenvolvimento 
 de softwares ..........................  13.950 4.375 (1.147) 17.178
Marcas .......................................                                  63 9 –.– 72
                     14.019 5.529 (1.147) 18.401

   31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019
Customização de softwares  –.– 6 –.– 6
Desenvolvimento 
 de softwares ..........................  12.024 1.926 –.– 13.950
Marcas .......................................                                     9 54 –.– 63
                    12.033 1.986 –.– 14.019

b) Movimentação da amortização acumulada
   31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Customização de softwares  –.–  (3) –.–  (3)
Softwares ..................................  –.– (84) –.–  (84)
Desenvolvimento 
 de softwares ..........................               (11.240) (2.370) –.– (13.610)
                (11.240)  (2.457) –.– (13.697)
Intangível líquido ..................                      2.779  3.072 (1.147) 4.704

   31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019
Desenvolvimento 
 de softwares ..........................                   (5.668) (5.572) –.– (11.240)
                    (5.668) (5.572) –.– (11.240)
Intangível líquido ..................                      6.365 (3.586) –.– 2.779

10. Direito de uso e passivo de arrendamento: A Companhia adota o 
CPC06 (R2) no registro dos arrendamentos de imóveis onde possui suas 
unidades. Os prazos dos contratos de aluguéis variam entre de 1 a 8 anos.  
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, foi utilizada como taxa de desconto a 
taxa incremental de 10% a.a.
a) Ativo de direito de uso  31/12/2020 31/12/2019
Saldo no início do exercício ......................................  3.811 –.–
Adoção inicial ................................................................  –.– 4.344
Adição e remensuração..............................................  18.407 1.251
Baixas ................................................................................  –.– –.–
Amortização ...................................................................                   (4.121) (1.784)
                  18.097 3.811

b) Passivo de arrendamento  31/12/2020 31/12/2019
Saldo no início do exercício ......................................  4.038 –.–
Adoção inicial ................................................................  –.– 4.344
Adição e remensuração..............................................  18.407 1.251
Baixas ................................................................................  –.– –.–
Pagamento da contraprestação ..............................  (2.727) (1.997)
Juros incorridos .............................................................                      2.117 440
                  21.835 4.038

Circulante ........................................................................  5.021 1.682
Não circulante ................................................................  16.814 2.356
O vencimento das parcelas de longo prazo está demonstrado a seguir:
Ano  31/12/2020
2021 ..................................................................................................................  5.021
2022 ..................................................................................................................  3.814
2023 ..................................................................................................................  3.000
2024 ..................................................................................................................  3.000
Mais de 5 anos ..............................................................................................                    7.000
Total ..................................................................................................................                21.835

11. Empréstimos e financiamentos  31/12/2020 31/12/2019
Curto prazo:
Leasing - Aquisição de equipamentos 
 de informática .............................................................  5.160 1.668
Capital de giro ...............................................................                     3.316 942
   8.476 2.610
Longo prazo:
Leasing - Aquisição de equipamentos 
 de informática .............................................................  6.414 1.932
Capital de giro ...............................................................                     6.787 –.–
                  13.201 1.932
Total ...................................................................................                 21.677 4.542

Os empréstimos e financiamentos suportaram investimentos para  
aquisições de equipamentos de informática e veículos. O custo médio 
ponderado na modalidade de leasing financeiro foi de 12% a.a., já os 
outros empréstimos de capital de giro tiveram o custo médio de 8,51% a.a.  
(12,3% a.a. e 20,76% a.a. em 31 de dezembro de 2019). Nas modalidades de 
leasing financeiro e financiamento de veículos as garantias são os próprios 
bens adquiridos. Os empréstimos e financiamentos não possuem cláusulas 
de covenants. O vencimento das parcelas de longo prazo está demonstrado 
a seguir:
Ano  31/12/2020
2021 ..............................................................................................................  8.476
2022 ..............................................................................................................  7.943
2023 ..............................................................................................................                   5.258
Total ..............................................................................................................               21.677

12. Fornecedores  31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores nacionais .............................................  2.329 1.614
Fornecedores internacionais ....................................  1.396 265
Provisão de fornecedores ..........................................                     2.044 1.617
                      5.769 3.496

13. Obrigações trabalhistas  31/12/2020 31/12/2019
Salários a pagar .............................................................  12.880 4.421
Encargos sobre salários ..............................................  11.763 4.467
Provisão de férias e encargos ...................................  20.410 8.207
Participação nos lucros...............................................  22.937 8.922
Outras obrigações trabalhistas ................................                     3.201 402
                  71.191 26.419

14. Impostos, taxas e contribuições  31/12/2020 31/12/2019
Curto prazo:
INSS ...................................................................................  9 1.694
COFINS .............................................................................  17 –.–
PIS ......................................................................................  2 –.–
ISS .......................................................................................  2.045 761
Impostos de renda e contribuição social .............  2.048 2.538
Provisão de imposto sobre nacionalização .........  1.899 2.688
Parcelamento de Impostos .......................................                           742 220
                      6.762 7.901
Longo prazo:
Parcelamento de impostos .......................................                     2.263 770
                      2.263 770
                      9.025 8.671
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