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Lideranças

• Tem 33 anos de experiência em serviços industriais, distribuição de GLP, fabricantes de produtos plásticos, indústrias de varejo e tecnologia, 

adquiridos por organizações globais e locais. Está na Priner desde 2013

• Simultaneamente, trabalhou como professor por 3 anos e publicou em conferências internacionais

• Cursou Administração de Empresas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pós Graduação em Engenharia Econômica e Organização 

Industrial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Mestrado no IBMEC

Marcelo Gonçalves Costa – CFO e RI

• CEO da Priner desde 2013, quando se juntou à Companhia, tem 27 anos de experiência no segmento de O&G e serviços de engenharia industrial

• Antes da Priner, Tulio foi Diretor Executivo da Mills por 2 anos e passou também por companhias como Ocyan, Braskem, CBPO, AABB e 

Construtora Odebrecht, tendo trabalhado na Malásia, Coréia do Sul, Angola, Portugal, Argentina e Inglaterra

• É Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos – USP, Mestre (MSc) pela University of Sheffield UK e possui MBA em Finanças 

pela Universidade de São Paulo

Tulio Cintra – CEO

• Pedro é o sócio fundador e CIO da Leblon Equities, tendo mais de 20 anos de experiência de mercado 

• Além da Priner, Pedro também é membro do Conselho de Administração da Springs. Já foi membro do Conselho do GPA, Mills, Casa Show 

S.A., Ponto Frio e Rossi Residencial. Pedro também foi Portfolio Manager da IP Capital 

• Formado em Engenharia pela PUC-RJ

Pedro Chermont – Presidente do Conselho de Administração

Adyval Sodré – Diretor Comercial

Yoshiro Sakaki – Diretor Operação 

• 16 anos de experiência em construção leve e serviços industriais em gestão de contratos de manutenção e montagem industrial, nos segmentos 

Petroquímico, Papel & Celulose, Óleo & Gás, Química e outros. 

• 30 anos de experiência no segmento industrial, notadamente na industrial pesada de grande porte, nos segmentos de Petróleo, Químico, 

Petroquímico, Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose, atuando na prestação de serviços, Operações, Comércio e Gestão.
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Priner | Visão Geral1



CONFIDENCIAL 4Fonte: Companhia; Nota: (1) FIP Leblon Equities Partners V; (2) Plataformas; (3) Considerando o EBITDA ajustado; (4) EBITDA ajustado considerando 
Smartcoat anual e desconsiderando PDD UTC e Alphatec na Smartcoat (R$ 10 milhões)

Líder no Brasil em serviços de engenharia industrial, servindo há mais de 35 anos clientes AAA nos setores de Óleo & Gás, 
Petroquímico, Papel & Celulose, Mineração, entre outros

Priner | Visão Geral

• Fundada em 1982 como uma unidade de serviços da Mills, a Priner 
presta serviços de engenharia industrial e tem como principais clientes 
empresas do setor de Óleo & Gás, Petroquímico e Papel & Celulose

• Em 2013, foi vendida para um FIP da Leblon Equities, onde passou a 
chamar-se Mills|Si durante a transição e posteriormente Priner

• Os serviços prestados possuem as mais exigentes certificações 
nacionais e internacionais e incluem acesso, tratamento de 
superfícies, pintura industrial, isolamento térmico e habitats

• São executados por mais de 2.800 funcionários, incluindo projetistas e 
engenheiros especializados em projetos complexos para o mercado 
onshore e offshore

Visão Geral

Pegada Geográfica – Projetos em andamento

Estrutura Acionária

Destaques Financeiros

Executivos

98,33% 1,67%

100% 75% 51%

171
204

237

327

2015 2016 2017 2018

R
e
c
e
it
a
 l
íq

u
id

a
 

(R
$
m

)

E
B

IT
D

A
 e

 

m
a
rg

e
m

 (
R

$
m

)

CAGR ’15-’18: 24%
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Tipo
Número de 

Projetos

Offshore 45 

Onshore 60

Total 105

2

- Estados com projetos em andamento

- Ajustado
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A Priner possui um histórico de excelência operacional e inovação

História da Companhia

Mills Engenharia cria a 

Divisão de Serviços 

Industriais para 

especializar-se em 

montagem de acessos

Próx. ciclo 

crescimento

Fundação da 

Mills com foco 

em fôrmas de 

concreto e 

escoramento

IPO da Mills 

S.A.

Spin-off: 

Leblon Equities 

adquire 100% 

da Unidade de 

Serviços 

Industriais da 

Mills

M&A: aquisição de 

51% da R&R, líder em 

isolamentos removíveis 

no Brasil

M&A: aquisição 

de 75% da 

Smartcoat

Engenharia de 

Revestimentos

A Priner se 

torna empresa 

pública 

(PRNR3)

Entrada em novos 

mercados, passando a 

ser uma companhia de 

soluções integradas

Potenciais aquisições 

de companhias com 

serviços complementares

Fonte: Companhia

Sócios da 

Leblon Equities 

fazem primeiro 

investimento de 

PE na Mills

1982 201020071952 2013
Jan/ 

2017

Jul/ 

2017

Out/ 

2017

‘1’



CONFIDENCIAL 6Fonte: Companhia

Serviços – Onshore e Offshore

Acesso
Pintura Industrial

Outros

• Projeto, delineamento, montagem e 

locação de andaimes

• Sistemas de encaixes e de tubos

• Andaimes de aço e alumínio

• Plataforma de trabalho suspensa 

Prinerdeck

• Sistema de redes tensionadas

• Projeto, fabricação e montagem de 

isolamentos térmicos e acústicos

• Jaquetas removíveis

• Proteção passiva contra fogo (PFP

• Autoblast, máquina de jato 

seco autopropelida

• Preparação de superfície 

mecânica, jato e hidrojato

• Habitat: 

• Safecool

• Acesso por cordas

• Fire Proof

Isolamento Térmico
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Serviços - Offshore
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Quebra da Receita Atual 2019

% da receita bruta

Onshore

58%

Offshore

42%

Acesso

37%

Pintura industrial

15%

Isolamento térmico

5%

Habitat

1%

Acesso

12%

Pintura industrial

21%

Isolamento térmico

3%

Habitat

6%
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Tese de Investimentos2
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Relação de longo prazo com clientes líderes setoriais no Brasil. Parcerias 

estratégicas com players internacionais para desenvolvimento de 

tecnologia

Priner: uma oportunidade única de investimento

Sólido histórico de crescimento (orgânico e M&As) e geração de caixa 

construído em período de retração do PIB Industrial brasileiro

Prestadora de serviços para setores competitivos globalmente e com altas 

perspectivas de crescimento: Óleo & Gás, Petroquímico, Papel e Celulose, 

GLP, Mineração entre outros

Líder em serviços de engenharia industrial no Brasil com amplo escopo de serviços 

e qualidade comprovada por meio de prêmios por excelência em performance

Equipe experiente, junta desde 2013, com diversas avenidas de crescimento 

mapeadas. Governança de companhia aberta desde 2017. Ticker: PRNR3

1

2

3

4

5
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Líder em serviços de engenharia industrial com amplo escopo de 
serviços e qualidade comprovada por prêmios

Acesso 

Onshore

Andaimes convencionais ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encaixes de Alumínio ✓ ✓

Acessos Suspensos ✓

Alpinismo ✓ ✓ ✓ ✓

Acesso 

Offshore

Andaime ✓ ✓ ✓ ✓

Alpinismo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pintura 

Tratamento 

de superfície

Pré-Tratamento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pintura a jato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pintura Estrutura metálica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Anti-fogo ✓ ✓ ✓ ✓

Cabines de Jato abrasivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hidro jateamento ✓ ✓ ✓ ✓

Isolamento

Térmico ✓ ✓ ✓ ✓

Contra fogo ✓ ✓ ✓ ✓

Acústico ✓ ✓ ✓ ✓

Frio ✓ ✓ ✓ ✓

Revestimentos Removíveis ✓

Habitat Habitat ✓

Inspeção Inspeção ✓ ✓

Limpeza 

Industrial

Hot flushing ✓ ✓

Química ✓ ✓

Dry air treatment ✓ ✓

Tanques ✓ ✓

Interior de dutos ✓ ✓

Água suja de processo ✓ ✓

Mecânica

Dinâmicos

Estacionários

Rotativos

Elétrica & 

Instrumentação

Baixa Tensão

Alta Tensão

Eletrônicos e Governadores

Apesar de ter um portfolio com vastos serviços, a Priner tem como uma das principais avenidas de crescimento a entrada em 
novas soluções
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Prêmios

Destaque

Ouro

Entre outros...

B C D EA

Alemanha França
Brasil

Empresas



CONFIDENCIAL 12Fonte: Companhias, Brokers

Beneficiada pela normalização dos investimentos em plantas industriais após um período de CAPEX reprimido em setores 
que o Brasil possui vantagens competitivas

Posicionada como prestadora de serviços para setores com altas 
perspectivas de crescimento...

Setor Capex reprimido nos últimos anos (R$bi)

Energia

Utilities

Industrials

2

3,5

4,5

3,7

6,1

4,8
5,2

3,7 3,5 3,4

2,5

1,8

1,0 1,0 1,0
0,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,8
2,1

1,9 1,8 1,8 1,8
1,9

1,3
1,2

0,9 1,0
0,9 1,0 1,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,7
2,0

2,5

3,6

1,8 1,9 1,8 1,7 1,5
1,2 1,2 1,1

0,9 0,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Capex / Depreciação)

(Capex / Depreciação)

(Capex / Depreciação)

Capex reprimido: 

R$3,8 bi

Capex reprimido: 

R$27,3 bi

Capex reprimido: 

R$11,2 bi
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...beneficiada também pela retomada da Petrobras e entrada de novos 
players no mercado de Óleo & Gás

Fonte: Petrobras, ANP, Brokers

É esperado um aumento significativo nos investimentos no 
período de 2019-2023... Entrada de novos players no setor através de novas licitações

...para aumento na produção...

...contribuindo para redução da alavancagem

74,1 74,5

84,1

PNG 2017-21 PNG 2018-22 PNG 2019-23

(Projeções de Capex em Exploração - USD bilhões)

(Curva de Produção – milhões boed)

(Alavancagem – Dív. Líq./EBITDA)

2,1 2,3

2,7
2,8

3,4

2018 2019 ... 2023
Óleo Brasil Gás Brasil Exterior Desinvestimento

5,1x

3,5x
3,2x

2,3x

1,5x

2015 2016 2017 2018 ... 2020e
InscritosVencedores

Empresas participantes na 16a rodada

2018 2019 2020 2021

A 16ª rodada de Licitações arrecadou R$ 8,9 bilhões em bônus de assinatura, 

valor recorde entre as rodadas de concessão já realizadas no Brasil

Estima-se de três a quatro novas plataformas no litoral dos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo e uma produção adicional de 400 a 500 mil barris por dia

R$8,9bi 

arrecadados

17 empresas 

inscritas

400-500 mil barris 

por dia adicionais

2
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42%

34%

10%

4%

10%

Fonte: Companhia

A Priner tem clientes tanto Onshore quanto Offshore, predominantemente nos setores de downstream e midstream.

A Priner, SmartCoat e R&R emitem faturas para mais de 130 clientes ativos, abaixo lista das maiores.

Relação de longo prazo com base de clientes diversificada, incluindo 
as maiores companhias na cadeia industrial no Brasil...

Petroquímica

Óleo e Gás
Química

Papel e Celulose Outros

21 10

30
18

8 6

# - anos de parceria

18

3

Breakdown

receita 2018
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‘

Fonte: Companhia

...possuindo parcerias estratégicas com os maiores players 
internacionais

• Empresa escocesa fundada em 

2001 com 5 filiais e 5 parceiros, com 

atuação em mais de 35 países

• Possui como principal produto o 

Habitat

• Parceira da Priner desde 2008

Safe House

• Empresa escocesa fundada em 

2006.

• Especialização em soluções 

inovadoras de acesso, como 

alternativa dos andaimes suspensos 

para áreas underdeck

• Segmentos de negócios focados em 

onshore e offshore

Web Rigging Serv.

• Empresa inglesa, fundada em 1954, 

agora com controle americano TDG 

(NYSE)

• Especializada em tecnologia de 

isolamentos e sistemas Corta fogo

• Líder em tecnologia para altas 

temperaturas em diversas áreas

DARCHEM

3
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Fonte: Companhia, BACEN
Nota: (1) PIB Industrial nominal, calculado usando IPCA como deflator; (2) EBITDA ajustado considerando Smartcoat anual e desconsiderando PDD UTC e 
Alphatec na Smartcoat (R$ 10 milhões); (3) Calculado com base no EBITDA ajustado; (4) Não significativo se considerado fatores não-recorrentes

Enquanto o PIB Industrial teve queda estimada de 16% acumulada entre 2015 e 2018, a Priner teve aumento de 91% na sua 
receita líquida no período

Sólido histórico de evolução de receita e geração de caixa, via 
crescimento orgânico e M&As recentes

Receita Líquida e Resiliência em relação ao PIB Industrial

Lucro Líquido

EBITDA e Margem EBITDA

Endividamento e Alavancagem

CAGR ’15-’18: +24%

(R$ mm e Base 100)

(R$ mm)

(R$ mm)

(R$ mm e x EBITDA)

4

EBITDA Ajustado2

6%

4,9x

4

3

3

4

171
204

237

327

2015 2016 2017 2018

7,5 
6,3 

(5,9)

7,4 

4,4%
3,1%

N.M.

2,3%

2015 2016 2017 2018

Lucro Líquido % margem Líq.

24 22 

5 

30 

14% 

11% 

2% 

9% 

2015 2016 2017 2018

EBITDA % margem EBITDA

43 

26 

73 77 

1,8x
1,2x

N.M.
2,6x

2015 2016 2017 2018

Dívida líquida Dív Líq / EBITDA

84 
100

191

1
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Experiente time de gestão concentrando profissionais juntos desde 
2013, com governança de companhia listada...

Estrutura organizacional Gestão experiente

Companhia aberta desde 2017, ticker: PRNR3

Marcelo Costa, MBA

6 anos na Priner

Diretor Financeiro e de RI

• 33 anos de experiência em serviços 

industriais, distribuição de GLP, 

fabricantes de produtos plásticos, 

indústrias de varejo e tecnologia, 

adquiridos por organizações globais 

e locais, sendo também professor 

por 3 anos

• BSc em Administração pela UFRJ, 

possui MSc em Marketing pelo 

IBMEC

Tulio Cintra, Eng., MSc

7 anos na Priner

Diretor Presidente

• 27 anos de experiência de trabalho 

em construção pesada e petróleo e 

gás.

• Trabalhou em diversos países do 

mundo em projetos de construção, 

manutenção e montagem. 

• MBA e BSc em Engenharia pela 

USP, possui também MSc pela 

Universidade de Sheffield (com 

honras)

Adyval Sodré, Eng.

29 anos na Priner

Diretor Comercial

• 30 anos de experiência no 

segmento industrial, notadamente 

na industrial pesada de grande 

porte, nos segmentos de Petróleo, 

Químico, Petroquímico, Mineração, 

Siderurgia, Papel e Celulose, 

atuando na prestação de serviços, 

Operações, Comércio e Gestão.

Yoshiro Sakari, Eng.

12 anos na Priner

Diretor de Operação

• 16 anos de experiência em 

construção leve e serviços 

industriais em gestão de contratos 

de manutenção e montagem 

industrial, nos segmentos 

Petroquímico, Papel & Celulose, 

Óleo & Gás, Química e outros.

Diretor Presidente
Tulio Cintra

Diretor Financeiro
e de Relações com 

Investidores
Marcelo Costa

Diretor Comercial
Adyval Sodré

Diretor de 
Operação

Yoshiro Sakaki

Conselho com três membros e mandatos 

unificados de um ano

100% ações ON

100% Tag Along

5
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...que mapeou diversas avenidas de crescimento

Fonte: Companhia

• Expansão orgânica em segmentos ainda não cobertos pela PRINER: sucroenergético, cítrico, pisos 

industriais, energia eólica, indústria cimentícia, GLP, alumínio e naval

• Inspeção e ensaios, calibração, lubrificação

• Expansão do segmento de isolamento tradicional e removível

• Ampliação do uso de equipamentos de Hidrojateamento de Alta e Ultra Alta Pressão  (vide apêndice). 

Aumento no portfolio 
de serviços 
organicamente e via 
M&A

D

Privatização de ativos 
da PetrobrasA

• Refinarias: geridas por capital privado muda-se os critérios de contratação

• Introdução de novas tecnologias e formas de manutenção

• Expansão da capacidade de refino

• Venda de campos maduros fomenta investimentos em OPEX

• Retomada da operação de fábricas de fertilizantes

CAPEX reprimido de 
manutenção industrialB

• Ao longo dos últimos 8 anos o alto custo de capital e continua queda do PIB industrial não motivou as 

empresas a investir em manutenção ou expansão do parque industrial

Aumento no portfolio 
de obrasC

• Entre 2012 e 2015 nossa presença no segmento de CAPEX oscilou entre 35% e 45%. Desde o 

colapso das obras no Brasil nossa receita se tornou 100% em OPEX

• CAPEX está retornando: Já temos novos contratos assinados em obras greenfield e prospecções

5



CONFIDENCIAL 19Fonte: Companhia, Schlumberger Business Consulting
Nota: (1) Automação, eletrônicos e lubrificação

Priner: uma empresa que começou como prestadora de serviços e hoje é uma provedora de soluções integradas

...que mapeou diversas avenidas de crescimento
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Clientes

Integradores - EPCI

Construção, Manufatura e 

Montagem

Serviços Industriais

Segmento APIIL

Conceito

Iniciou com locação 

de andaimes

Expandiu para Engenharia de 

Acesso (Sistemas Suspensos, 

Alumínio e projetos) e Pintura

Engenharia de 

Revestimentos, Isolamento 

térmico e Habitat. 

[M&A e parcerias]
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Apêndice3



CONFIDENCIAL 21Fonte: Companhia

Reforços metálicos em ponte ferroviária

Estudo de caso | Ponte Maranhão

Serviço: Instalação de reforços metálicos em ponte

ferroviária de 30m de extensão, em local com acesso

apenas a uma das margens do Rio Maranhão. O escopo

contemplava também a recuperação e reforço dos

encontros

Solução: Foram instaladas 3 soluções distintas com o 

PrinerDeck: uma passarela para travessia de uma 

margem à outra; uma plataforma com movimentação 

vertical nos encontros e acesso suspenso de 282m² sob 

toda a ponte

PONTE FERROVIÁRIA

Mão de Obra

Economia de 83% de MDO de acesso, comparado à solução com 

andaime

Andaime PrinerDeck Redução

120 20 83%

Redução de 97% dos pontos de contato, mínima interferência 

na via de passagem

Redução de 88% no peso próprio do acesso em relação 

ao andaime

Área de trabalho livre de interferências

Múltiplas soluções executadas, além do escopo inicial 

requisitado

Solução totalmente compatível com todos os 

sistemas de andaimes

Vantagens

Pontos de fixação na 

estrutura
590 14 97%

Peso Próprio (T)

Comparativo andaime x 

PrinerDeck

42,0 5,1 88%



CONFIDENCIAL 22Fonte: Companhia

Com acesso suspenso e proteção de vento e queda. 1º Projeto de recuperação de derrick no Brasil. 
Solução Priner deve ser replicada para outras plataformas, assim como para flares

Estudo de caso | Pintura de Derrick

Aumento da segurança contra queda de 

pessoas e equipamentos

Redução do prazo da obra

Solução: Fornecer acesso ao hidrojato e 

pintura ao longo de toda a estrutura, 

instalar barreira de vento na área de trabalho 

de forma a reduzir a incidência de ventos 

acima de 40km/h e instalar barreiras 

antiqueda de materiais para possibilitar a 

simultaneidade de atividades em diferentes 

níveis do Derrick

Contenção de resíduos

Menor desperdício de tinta devido a 

redução da pulverização 

Serviço: realizar os serviços de tratamento 

e pintura de toda estrutura do Derrick

Redução do quantitativo de material 

utilizando 

Fácil remanejamento das áreas de 

acesso

VANTAGENS

Menor número de pontos de contato 

com a estrutura
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A Priner SmartCoat detém uma das maiores frotas de unidades UHP do 
mundo, mas ainda há muitos serviços que ainda não exploramos.....

Setores Industriais

 Indústria de alumínio  Indústria automobilística

 Indústria de 

construção

 Indústria 

Química/Petroquímica

 Indústria siderúrgica  Indústria Sucroalcoleira

 Indústria da energia  Fundições

 Indústria 

aeroportuária

 Saneamento

 Indústria 

aeroespacial

 Mineração

 Hidrocorte a Frio

 Indústria cimenteira  Indústria de alimentos e 

bebidas

 Indústria offshore  Indústria de papel

 Indústria de 

reparação de navios

 Indústria têxtil

Mineração e Cimenteira

• Corte de Minério

• Manutenção em Geral de esteiras 

e transportadores

• Desobstrução de autoforno

• Limpeza de tubulações

• Corte de refratários

• Limpeza de Torres ciclone

• Limpeza de Pás Carregadeiras, 

Betoneiras, Retroescavadeiras e 

Maquinas operatrizes

Indústria Aeroportuária

• Remoção de emborrachamento de 

pista

• Remoção de faixas de 

demarcação

• Remoção de pintura de aeronaves

• Limpeza de Turbinas

• Limpeza de tubulação 

• Limpeza de canais pluviais

Indústria Sucroalcoleira

• Limpeza interna de pré-

evaporadores

• Limpeza de Evaporadores

• Limpeza de Aquecedores

• Limpeza de Caldeiras

Remoção

• Bauxita, 

• Concreto

• Betume, Revestimento de 

borracha, plástico

• Arenito, armazenamento do forno 

de cimento e coque de petróleo

Limpeza de Tubulação

• Tubos de escape, gás, 

hidráulicos,

• Oleodutos, 

• Pipelines de produção, linhas de 

gases de combustão, tubos de 

retorno, 

• alimentadores de fornos, 

trocadores de calor

Limpeza de tanques

• Autoclaves, 

• Tanques de lastro ou carga, 

caldeiras, vasos de gás, tanques 

de Estocagem

• Tanques de óleo

• Interceptores

• Reatores

• Silos

• Vagões-tanque
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Obrigado!
Novembro | 2019


