
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELEASE DE RESULTADOS 

1T20 

Teleconferência de Resultados 
01 de julho de 2020 | quarta-feira 

Horário: 11h AM 

Conexão: +55 11 3181-8565 
      +55 11 4210-1803 

       Senha: Priner 

A teleconferência será simultaneamente transmitida via webcast pela internet, acesse: 

https://www.priner.com.br/investidores/ 

https://www.priner.com.br/investidores/
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Resultados do 1º trimestre de 2020 
 

Priner S.A. (PRNR3) registra Receita Líquida de R$ 71,1 milhões com 
expansão de margem EBITDA 

O grupo Priner apresenta os resultados consolidados do primeiro trimestre de 2020 (1T20) em IFRS e Reais 
(R$ 000). As comparações referem-se ao 1T20 e ao mesmo período de 2019 (1T19). As informações deste 
relatório correspondem às Demonstrações Financeiras auditadas. 

Destaques do 1T20 e Eventos Subsequentes 

▪ No 1T20, a Receita Líquida foi de R$ 71,1 milhões, redução de 14,2% em relação ao 1T19 (R$ 
82,9 milhões). As principais causas desta redução foram o início da pandemia Coronavírus 
(Covid-19) e o encerramento de um contrato deficitário da Controlada Smartcoat, ocorrido 
no terceiro trimestre de 2019;  
 

▪ O Lucro Bruto no 1T20 foi de R$ 9,4 milhões, uma redução de 10,6%, comparativamente ao 
mesmo período do ano anterior, fruto de redução no volume de atividades. Houve 
incremento de 0,5 pontos percentuais (p.p.) na margem bruta; 
 

▪ O EBITDA foi de R$ 15,9 milhões no 1T20, o que representa aumento de 182,6% em relação 
ao 1T19. A margem EBITDA foi de 22,6%, 15,5 p.p.  superior ao mesmo período de 2019;  

 

▪ No 1T20 a Companhia registrou Lucro Líquido de R$ 3,2 milhões, fato que representa 
incremento absoluto de R$ 3,8 milhões em comparação ao prejuízo de R$ 0,5 milhão no 
1T19. A margem líquida foi de 4,6%, um incremento de 5,2 p.p. em relação ao 1T19; 
 

▪ Em fevereiro de 2020, a Companhia celebrou Contrato de Participação no Novo Mercado 

com a B3, aderindo ao segmento especial de listagem do mercado de ações da B3, 

denominado Novo Mercado. Em 17 de fevereiro de 2020, a Companhia realizou seu IPO 

(Initial Public Offering) e recebeu aporte de R$ 161,3 milhões, líquido de taxas e comissões.  

Informações Resumidas (R$000) 

 

 

Resumo dos Resultados 1T20 1T19 %

Receita Líquida 71.122 82.880 -14,2%

Lucro Bruto 9.415 10.530 -10,6%

margem bruta % 13,2% 12,7% 0,5 p.p.

EBITDA 15.895 5.625 182,6%

margem EBITDA % 22,3% 6,8% 15,5 p.p.

Lucro Líquido 3.270 (505) n/a

margem líquida % 4,6% -0,6% 5,2 p.p.

ROIC anualizado % 17,4% 1,7% 15,7%

Capex 2.006 5.655 -64,5%

Dívida Líquida -71.717 78.308 n/a

Dívida Líquida / EBITDA LTM -1,9 2,7 n/a

Dados Operacionais 1T20 1T19 %

Número de funcionários 2.645 3.408 -22,4%

Receita Líquida por funcionário mensal 8.911 8.476 5,1%

CPV por funcionário mensal 7.731 7.399 4,5%

Lucro Operacional por funcionário mensal 1.350 95 1324,2%

Capital de Giro (clientes, fornecedores e funcionários) 39.146 24.787 57,9%

# dias de capital de giro 46 24 86,0%

Investimentos + Imobilizado + Intangível 80.310 86.200 -6,8%
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Comentários da Administração 

 
Em linha com a expectativa da Companhia, houve redução na Receita Líquida Consolidada, 

comparativamente ao primeiro trimestre de 2019: R$ 71,1 milhões vs R$ 82,9 milhões. As 

principais causas desta redução foram o início da pandemia Coronavírus (Covid-19) e o 

encerramento de um contrato deficitário da Controlada Smartcoat, ocorrido no terceiro 

trimestre de 2019. Na Priner, as receitas com serviços e locação apresentaram variação de – 

5,8% e + 4,8%, respectivamente. 

A Margem Bruta Consolidada apresentou crescimento de 0,5 pp. Esse incremento foi 

ocasionado pela já mencionada entrega de contrato deficitário da Controlada Smartcoat e pelo 

aumento da participação das receitas de locação em nosso mix, visto essa atividade apresentar 

melhores margens, comparativamente às atividades de prestação de serviços.  

O EBITDA atingiu R$ 15,9 milhões no primeiro trimestre de 2020, um incremento de 182,6% em 
relação ao primeiro trimestre de 2019 (R$ 5,6 milhões). O EBITDA proforma anual 
(considerando-se 100% dos resultados das empresas do grupo) foi de R$ 16,4 milhões, tendo 
sido de + R$ 15,8 milhões na Priner (Serviços + Locação), - R$ 0,1 milhões na Smartcoat e + R$ 
0,7 milhões na R&R. Esses resultados foram impactados por valorização das opções de compra 
da controlada R&R, que representou R$ 7,8 milhões.   

Em 17 de fevereiro de 2020, a Companhia realizou seu IPO (Initial Public Offering), recebendo 

aporte de R$ 161,3 milhões, líquido das taxas e comissões. A Companhia celebrou Contrato de 

Participação no Novo Mercado com a B3, aderindo ao segmento especial de listagem do 

mercado de ações da B3. Uma vez listada no Novo Mercado, a Companhia reforçou sua estrutura 

de gestão e Compliance, com a inclusão de novo membro externo em seu Conselho 

Administrativo, criação de Comitê de Auditoria, composto por três membros, e da contratação 

de um Gerente de Relações com Investidores. 

Alguns dias depois, mais precisamente no dia 20 de março de 2020, o Senado Federal decretou 

estado de calamidade pública, fruto de pandemia mundial sem precedentes - CORONAVÍRUS 

(COVID-19). 

A fim de analisar e se preparar para enfrentar esta nova crise, a Companhia estabeleceu a 

criação de um grupo de trabalho, denominado Comitê para Gestão da Crise, com três pilares de 

atuação: proteção da saúde de nossos colaboradores, minimização dos efeitos negativos da crise 

em nossos resultados e proteção da sólida posição financeira do grupo.  

Como resposta aos primeiros sinais de redução temporária do volume de nossas operações, 

decidimos pela decretação de férias para parcela representativa de nossos colaboradores e 

instituição do regime de trabalho remoto para os colaboradores dos setores de apoio. Neste 

primeiro momento, não havia clareza sobre a duração e tamanho da pandemia. Em poucas 

semanas, formou-se consenso que a crise não seria curta, o que nos levou a tomar outras ações 

de forma imediata, dentre as quais destacamos  redução do quadro de colaboradores em 

praticamente todos os setores, redução de jornada de trabalho e salários (MP 936), redução das 

contribuições ao sistema “S” (MP 932) e postergação dos recolhimentos de 

PIS/COFINS/INSS/FGTS (Portaria 139).    
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Adicionalmente, foi realizada reestruturação do organograma da Companhia, visando 

readequá-lo ao novo cenário que se apresentava, além de revisão de nosso orçamento para 

2020, renegociação de preços com diversos fornecedores, início de projetos visando 

simplificação e automação de atividades de back-office e estudos para redução da área útil de 

alguns imóveis locados. 

Adicionalmente a todos estes eventos, a Companhia tem orgulho em anunciar que durante o 

primeiro trimestre, a controlada Smartcoat passou por auditoria técnica NIICAP (NACE 

International Institute Contractor Accreditation Program). Após o encerramento das análises, no 

dia 13 de abril, obteve os selos AS- 1 Field (Program for Accreditation of Field Coatings 

Contractors) e AS-1 Shop (Program for Accreditation of Shop Coating Contractors), tornando-se 

a primeira empresa com as referidas certificações na América do Sul. 

O grupo Priner permanece monitorando ativamente os desdobramentos do CORONAVÍRUS 

(COVID-19) em seus negócios e implementando ações a fim de preservar seus colaboradores, 

seus resultados e sua robusta liquidez, buscando atender às expectativas de seus clientes, 

acionistas e fornecedores. Permanecemos com o objetivo de utilizar os recursos do IPO para 

realização de operações de M&As, modernização de equipamentos e reforço de capital de giro, 

cientes de nossa responsabilidade diante da atual crise.  

 
A Administração 
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Receita Líquida (RL) 

A Receita Líquida (RL) foi de R$ 71,1 milhões no 1T20, redução de 14,2% em relação ao 1T19 (R$ 

82,9 milhões).  As principais causas desta redução foram o início da pandemia Coronavírus 

(Covid-19) e o encerramento de um contrato deficitário da Controlada Smartcoat, ocorrido no 

terceiro trimestre de 2019. Na Priner, as receitas com serviços e locação apresentaram variação 

de – 5,8% e + 4,8%, respectivamente. 

A Receita Líquida per capita do 1T20 foi de R$ 8,9 mil por funcionário, um acréscimo de 5,1% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Essa variação foi gerada pelo aumento da 
participação das receitas com locação em relação às receitas com prestação de serviços e pelo 
encerramento, já mencionado, de um contrato deficitário da Controlada Smartcoat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo dos Produtos Vendidos (CPV) 

O CPV totalizou R$ 61,7 milhões no 1T20, o que representa 
redução absoluta de R$ 10,7 milhões (14,7%) em relação ao 
mesmo período do ano anterior.  

Essa redução foi ocasionada pelo menor no volume de 
nossas operações, em função do início da pandemia do 
Coronavírus e pelo encerramento, já mencionado, de um 
contrato deficitário da Controlada Smartcoat. 

 

 

Lucro Bruto (LB) 

 

O Lucro Bruto no 1T20 foi de R$ 9,4 milhões, redução de 
10,6% em relação ao 1T19 (R$ 10,5 milhões). A margem 
bruta, por sua vez, expandiu em 0,5 p.p.. Esse incremento 
foi ocasionado pelo encerramento do contrato deficitário 
da Controlada Smartcoat e pelo aumento da participação 
das receitas de locação no mix, visto esta atividade 
apresentar melhores margens, comparativamente à 
prestação de serviços. 
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 Despesas Operacionais, Gerais e Administrativas, líquidas de Equivalência Patrimonial 

Excluindo-se itens não recorrentes, compostos basicamente pelo ajuste a valor justo da opção 
de compra da investida R&R (1T20 R$ +7,8 milhões | 1T19 R$ -0,1 milhão), as Despesas 
Operacionais, Gerais e Administrativas no 1T20 apresentaram redução de 2 p.p. em relação a 
Receita Líquida, quando comparada com o mesmo período do ano anterior (de 11,3% para 9,3% 
da RL). 

 

 EBITDA 

O EBITDA atingiu R$ 15,9 milhões no primeiro trimestre de 2020, fato que representa 
incremento de 182,6% em relação ao primeiro trimestre de 2019 (R$ 5,6 milhões). Conforme já 
mencionado, excluindo-se itens não recorrentes (R$ 7,8 milhões), o EBITDA Ajustado no 1T20 
atingiu R$ 8,1 milhões, crescimento de 44,6% com expansão de margem de 4,7 p.p., quando 
comparado com o mesmo período do ano anterior. 

 

 

 

O EBITDA proforma do 1T20 (considerando-se 100% dos resultados das empresas do grupo) foi 
de R$ 16,4 milhões, tendo sido de + R$ 15,8 milhões na Priner (Serviços + Locação), - R$ 0,1 
milhões na Smartcoat e + R$ 0,7 milhões na R&R. Conforme já mencionado, é importante 
salientar impacto positivo de R$ 7,8 milhões, referente a valorização das opções de compra da 
controlada R&R. 

 

EBITDA 1T20 1T19 %

Receita Líquida 71.122 82.880 -14,2%

(-) CPV (61.707) (72.350) -14,7%

(-) Despesas operacionais, gerais e administrativas 1.144 (9.440) -112,1%

(+) Equivalência Patrimonial 217 (163) n/a

(+) Depreciação e Amortização 5.119 4.698 9,0%

EBITDA 15.895 5.625 182,6%

% margem 22,3% 6,8% 15,6%
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 Resultados Financeiros 

 

Os resultados financeiros líquidos no 1T20 foram de R$ 2,6 milhões (despesas), em linha com o 
1T19 (R$ 2,5 milhões). Em função do aporte de capital oriundo do IPO (Initial Public Offering), 
ocorrerá melhoria dos resultados financeiros nos próximos trimestres. 
 

 

  

Lucro Líquido 

 

 

O Lucro Líquido no 1T20 foi de R$ 3,3 milhões, com margem líquida de 
4,6%. Os resultados foram positivamente impactados pela redução nas 
Despesas Operacionais, Gerais e Administrativas e pela valorização da 
opção de compra da Controlada R&R. 

 

 

 

Investimentos 

 

No 1T20 o CAPEX foi de R$ 2,0 milhões. A maior parte dos investimentos é composta por 
material tubular, pisos, andaimes suspensos e equipamentos de pintura. Pequena parcela dos 
investimentos refere-se a equipamentos de informática. 

 

 

 

 

 

 

Resultados financeiros 1T20 1T19 %

Receitas de aplicações financeiras 856 41 1987,8%

Juros de financiamentos (incluindo IOF) (2.004) (1.793) 11,8%

Dívida da aquisição (69) (129) -46,5%

Juros de clientes 50 70 -28,6%

Cessão de direitos creditórios (384) (372) 3,2%

Outros (1.021) (320) 219,1%

Total (2.572) (2.503) 2,8%



 

8 

 

 Disponibilidade de Caixa e Dívida 

 

As disponibilidades ao final do 1T20 somaram R$ 147,5 milhões, tendo como principal origem o 
aporte de capital de R$ 161,3 milhões, fruto do IPO (Initial Public Offering). As disponibilidades 
estão aplicadas em títulos públicos federais pós-fixados e CDBs de bancos de primeira linha. A 
Dívida Bruta consolidada da Priner encerrou o trimestre em R$ 75,7 milhões, redução de 9,3% 
em relação ao 1T19. Em função do aporte de capital, a posição financeira líquida consolidada da 
Companhia passou a ser positiva, encerrando o 1T20 com R$ 71,7 milhões.  

Os principais usos imediatos dos recursos do IPO foram para suspensão de operações de 
antecipação de recebíveis e postergação de fornecedores, amortização de parcela referente a 
aquisição da Controlada Smartcoat e quitação de empréstimos de mútuo. 

 

 

  

   Capital de Giro 

No 1T20, o saldo a receber de clientes superou o saldo de contas a pagar com fornecedores e 
funcionários em R$ 39,1 milhões. Comparativamente ao 1T19, houve incremento no prazo 
médio de recebimento de clientes e redução no prazo médio de pagamento (fornecedores) de 
10 dias e 11 dias, respectivamente. Essa variação teve como causa o encerramento, já 
mencionado, das operações de antecipação de recebíveis e postergação de fornecedores, fato 
ocorrido após o ingresso dos recursos do IPO (Initial Public Offering). 

 

Indicadores Financeiros 1T20 1T19 

Contas a Receber (clientes) 69.492 71.528 

# dias 81 71 

Contas a Pagar (fornecedores e funcionários) 30.346 46.741 

# dias 35 46 

Capital de giro, considerando itens acima 39.146 24.787 

# dias 46 24 
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Mercado de Capitais 

 

Em fevereiro de 2020, a Companhia realizou seu IPO (Initial Public Offering), através da 

distribuição primária de 17.391.304 (dezessete milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos 

e quatro) novas ações ordinárias e da distribuição secundária de 2.608.695 (dois milhões, 

seiscentos e oito mil e seiscentos e noventa e cinco) ações ordinárias. O valor total foi de R$ 200 

milhões, sendo R$ 174 milhões referentes a distribuição primária e R$ 26 milhões referentes a 

secundária. O início de negociações das ações no segmento Novo Mercado da B3 ocorreu em 

17 de fevereiro de 2020. 

Em 31 de março de 2020, as ações ordinárias da Priner (B3: PRNR3) estavam cotadas a R$ 8,05, 
desvalorização de 19,5% em relação ao preço de abertura do IPO em 17 de fevereiro de 2020. 
O índice Ibovespa, no mesmo período, registrou uma desvalorização de 36,7%. 
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Balanço Patrimonial 

 

 

 

Ativo 31/03/2020 31/03/2019

Ativo Circulante 262.314       109.486       

Disponibilidades 147.452 5.104

Contas a receber 69.492 71.528

Estoques 924 1.336

Tributos a recuperar 25.696 24.610

Dividendos a receber 0 0

Outros Ativos Circulantes 18.750 6.908

Ativo Não Circulante 104.327 115.378

Tributos diferidos 14.699 19.263

Outros créditos 9.318 9.915

Investimentos 1.945 1.533

Imobilizado 74.242 78.724

Intangível 4.123 5.943

Total do Ativo 366.641 224.864

Passivo 31/03/2020 31/03/2019

Passivo Circulante 70.044         131.132       

Fornecedores 8.681 14.953

Empréstimos e financiamentos 22.305 56.805

Arrendamento financeiro a pagar - Direitos de uso CPC 06 1.639 1.517

Mútuo a pagar 0 7.462

Financiamento de Aquisições - Sellers Finance 4.087 6.543

Salários e Encargos 21.521 31.788

Impostos a pagar 4.585 4.743

Outras contas a pagar 7.226 7.321

Passivo Não Circulante 61.206 28.108

Fornecedores 144 0

Empréstimos e financiamentos 49.451 10.296

Arrendamento financeiro a pagar - Direitos de uso CPC 06 6.240 7.097

Mútuo a pagar 0 1.813

Financiamento de Aquisições - Sellers Finance 0 2.020

Tributos diferidos 0 0

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 5.096 5.051

Outros passivos 275 1.831

Patrimônio Líquido 235.391 65.624

Total Passivo e Patrimônio Líquido 366.641 224.864
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Desmonstrativo de Resultados 

 

 

 

 

 

Demonstrativo de Resultado (R$ '000) 1T20 1T19 %

 Receita Líquida 71.122 82.880 -14,2%

 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (61.707) (72.350) -14,7%

 % da RL -86,8% -87,3% 0,5%

Custo com execução de obras (55.592) (64.306) -13,6%

Depreciação de equipamentos locados (4.343) (3.903) 11,3%

Outros custos (1.772) (4.142) -57,2%

 Lucro Bruto 9.415 10.530 -10,6%

 % da RL 13,2% 12,7% 0,5%

Despesas operacionais, gerais e administrativas 1.144 (9.440) n/a

     % da RL 1,6% -11,4% 13,0%

Equivalência Patrimonial 217 (163) n/a

     % da RL 0,3% -0,2% 0,5%

 Lucro Operacional 10.776 927 1062,5%

 % da RL 15,2% 1,1% 14,0%

 Resultado Financeiro (2.572) (2.503) 2,8%

 % da RL -3,6% -3,0% -0,6%

Receitas financeiras 1.939 1.566 23,8%

Despesas financeiras (4.511) (4.069) 10,9%

 Lucro Antes do Imposto de Renda 8.204 (1.576) n/a

 IR e CSSL Correntes (1.586) (1.379) 15,0%

 IR e CSSL Diferidos (3.348) 2.450 -236,7%

 Lucro Líquido 3.270 (505) n/a

 % da RL 4,6% -0,6% 5,2%
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 Demonstrativo de Fluxo de Caixa 

 

 

Fluxo de Caixa Consolidado 31/03/2020 31/02/2019

Lucro/(Prejuízo) Líquido 3.270 (505)

Depreciação e Amortização 5.119 4.698

Variações no Capital de Giro e Não Circulante:

Contas a Receber (16.885) (1.713)

Contas a Pagar (9.873) 5.110

Outras contas do Circulante e Não Circulante (exceto Imob. e Intang.) (14.313) (1.275)

Caixa gerado pela Operação (32.682) 6.315

Aquisição de Ativo Fixo (líquido de baixas) (1.904) (6.374)

Aquisição de direitos de uso (CPC 06) (líquido de baixas) 0 (8.647)

Investimentos (217) 163

Atividades Financeiras:

Aumento de Capital 173.913 0

Gastos com emissão de ações - IPO (16.401) 0

Variação em Financiamentos - Curto Prazo (13.952) 7.856

Variação em Financiamentos - Longo Prazo (1.859) (6.096)

Variação na Debêntures - Curto e longo prazos 143 0

Variação depósitos vinculados (conta Escrow) 5.357 0

Variação na Dívida da Aquisição - Curto e Longo Prazos (3.777) (155)

Variação dos arrendamentos financeiros - Curto e Longo Prazo (340) 8.614

Juros sobre o Capital Próprio/dividendos propostos 0 0

Caixa gerado pelas Finanças 143.084 10.219

Variação no Caixa (vide nota) 108.281 1.676

Caixa Inicial 37.773 3.428

Caixa Final 146.054 5.104

 Nota:   "Caixa" inclui Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários. Não inclui depósitos bancários 

              vinculados (conta Escrow, referente às debêntures)



 

 

 

 


