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Disclaimer

Durante esta, podem ser feitas declarações a respeito de expectativas da Administração sobre

eventos ou resultados futuros. Essas declarações, se realizadas, se basearão nas melhores crenças

e suposições de nossa Administração, com base em nossa experiência e informações disponíveis na

data das referidas declarações.

Nossa Administração não pode garantir sua exatidão, visto elas incluírem riscos e incertezas

diversos, relativos à economia brasileira, mercado de capitais, legislação e diversos outros, sujeitos à

alterações sem aviso prévio.

Para maiores detalhes sobre fatores de risco relacionados às operações da Companhia, pedimos que

consultem nossos relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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DESTAQUES DO TERCEIRO TRIMESTRE

✓ Recuperação no volume de operações (Receita Líquida e Backlog), fruto da redução nas restrições de 

acesso aos complexos industriais e plataformas offshore;

✓ Fluxo de caixa operacional positivo e aceleração dos investimentos de capital;

✓ Expansão da margem bruta e margem EBITDA ajustada, para níveis superiores ao período pré-

pandemia;

✓ Aquisição adicional de 49% da R&R, passando a deter 100% do Capital Social;

✓ Aquisição adicional de 8,33% da Smart Coat, totalizando 83,33% do Capital Social;

✓ Finalizada negociação para aquisição de 100% da Poliend, empresa especializada em inspeção e 

controle de qualidade por meio de técnicas de ensaios não destrutivos (END).

3



Priner 
Serviços

Onshore e Offshore
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Projeto, delineamento, 

montagem e locação de 

andaimes

Sistemas de encaixes e 

de tubos

Andaimes suspensos e 

plataforma PrinerDeck®

Sistema de redes 

tensionadas

Acesso por cordas

Autoblast, máquina de 

jato seco autopropelida

Preparação de 

superfície mecânica, 

jato e hidrojato

Projeto, fabricação e 

montagem de 

isolamentos térmicos e 

acústicos

Jaquetas removíveis

Proteção Passiva contra 

fogo

Montagem de refratários

Eficiência energética

Habitat: proteção de 

ativos e pessoas

Sistema de climatização 

Safecool

ACESSO
PINTURA 

INDUSTRIAL

ISOLAMENTO 

TÉRMICO E PFP
HABITAT

Serviços de inspeção e 

controle de qualidade de 

produtos industriais

Técnicas de ensaios não 

destrutivos

Soldagem

INSPEÇÃO
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Priner: uma das líderes em serviços 
industriais especializados

Relação de longo prazo com clientes líderes setoriais no Brasil. Parcerias estratégicas 

com players internacionais para desenvolvimento de tecnologia

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
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Robustez financeira, com caixa líquido positivo, fato que representa vantagem 

competitiva relevante no cenário atual, comparativamente aos competidores
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Equipe experiente, junta desde 2013, com diversas avenidas de crescimento 

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



A Priner tem relevante presença em seu segmento 
de atuação e planeja crescer entrando em novos 
mercados e serviços
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Fonte: Relatórios da Industrial Info Resources, Santander, Mirow & Co. (vide página 85 do Formulário de Referência da Companhia), Demonstrações Financeiras da Priner Serviços Industriais S.A., relativas ao exercício de
2018 disponíveis no site da Companhia; Nota: (1) Resultado da divisão entre a Receita Bruta de R$360,5 milhões em 2018 da Priner (conforme Demonstrações Financeiras do exercício de 2018, presentes no site da
Companhia) e tamanho de mercado de R$8,05 bilhões, conforme página 85 do Formulário de Referência da Companhia

R$ 8,05 bi

Total do mercado

- Presença da Priner

- Oportunidade de entrada

- Priner (R$ 366 milhões; receita bruta em 2018)

No Brasil, o mercado de serviços industriais especializados tem faturamento total de ~R$ 8 bilhões / ano e a Priner tem aproximadamente 4,5%¹ 
do mercado de APIIL e 14,7% desse mercado nos segmentos em que atua

As oportunidades de crescimento são muitas, desde entrada em novos mercados até o oferecimento de novos serviços 
(Mercado de serviços industriais, por serviço e setor – faturamento em R$ bilhões/ano) 

Limpeza
1,36

Inspeção 
0,62

Acesso novos mercados
2,07

Pintura novos mercados
1,02 Isolamento novos mercados

0,54

Acesso mercado atuais
0,90

Pintura mercados atuais
0,96

Isolamento mercado 
atuais 0,59



DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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Destaques Financeiros 3T202

Posição Financeira Líquida positiva ao final do 3T20 de R$ 68,5 milhões. Nossas disponibilidades

encerraram o período em R$ 135,4 milhões;

Receita Líquida Consolidada no 3T20 de R$ 54,8 milhões, o que representa incremento de 13,8% em

relação ao 2T20 (R$ 48,2 milhões). No acumulado do ano, a RL atingiu R$ 174,1 milhões, 33,2% inferior

ao mesmo período do ano anterior. Esta redução foi causada pela pandemia Coronavírus (Covid-19).

Receitas atingiram o menor nível em maio e apresentam recuperação gradual a partir de junho;

Backlog encerrou o 3T20 com saldo de R$ 440,7 milhões, o que representa crescimento substancial de

24,3%, em relação ao 2T20 (R$ 354,6 milhões), com confirmação da inexistência de cancelamentos de

projetos em função da pandemia Coronavírus (Covid-19);

Margem Bruta consolidada de 17,2%, performance superior aos valores apresentados em períodos pré-

pandemia: 13,2% no 1T20 e 14,1% em 2019;

EBITDA ajustado, desconsiderando dois eventos não recorrentes e sem relação com a pandemia

(avaliação a valor justo de opções de compra e venda de adquiridas e plano de opções) foi de R$ 8,6

milhões, equivalente a margem EBITDA de 15,7%.
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Receita Líquida (R$ Mil)2

20.625
(38%)

49.011
(57%)

36.377
(43%)

3T19

34.202
(62%)

3T20

102.152
(39%)

158.573
(61%)

9M19

106.269
(61%)

67.867
(39%)

9M20

85.388

54.827

260.725

174.136

-35,8%

-33,2%

44%

28%

9%

5%

6%

9%

Óleo e Gás

Petroquímica

Qúimica

Papel e Celulose

Outros

Mineração

BREAKDOWN POR INDÚSTRIA (3T20)

Onshore

Offshore
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2 Receita Líquida (Jan/20 = Base 100)
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11



Lucro Bruto (R$ Mil) e Margem Bruta (%)2

10.742
9.447

33.960

14.613

13,0%12,6%

3T19

17,2%

3T20 9M19

8,4%

9M20

-12,1%

-57,0%

Margem Bruta (%)

+4,7p.p.
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Despesas Gerais e Administrativas, líquidas de Equivalência 
Patrimonial (R$ Mil e % da RL) 

2

11.480 12.461

31.695

21.898

9M20

12,2%

12,6%

3T19

22,7%

3T20

13,4%

9M19

+0,4p.p.

+8,5%

-30,9%

SGA sobre a RL (%)

Nota: Excluindo-se o efeito de dois eventos não recorrentes e sem relação com a pandemia (avaliação a valor justo de opções de compra e venda de 

adquiridas e plano de opções), essas despesas apresentaram redução relevante: 38,4% em relação ao trimestre anterior (R$ 6,7 milhões no 3T20 vs

R$ 10,8 milhões no 2T20).
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EBITDA AJUSTADO (R$ Mil) E MARGEM EBITDA 
AJUSTADA (%) 

2

3.636

8.611

16.802

6.959

10.053

9M19 9M20

4,3%

15,7%

3T19

6,4%

3T20

4,0%

17.011

+11,4p.p.

-2,5p.p.

+136,8% -58,6%

Margem EBITDA (%)

Impacto

COVID 

Demissões

Nota: desconsiderados os impactos não recorrentes e sem relação com a pandemia 

3T19 3T20 9M19 9M20

AVJ de opções de compra e venda de adquiridas 0,7 - 0,2 7,8

Stock Options - (5,8) - (5,8)

Total 0,7 (5,8) 0,2 2,0
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EBITDA AJUSTADO (R$ Mil) 2

(*) Incluindo Equivalência Patrimonial

3.636

8.611

5.617

EBITDA 3T19

4.533

Variação nas 

despesas gerais e 

administrativas (*)

Impacto no LB 

devido a variação 

no volume de 

atividades

-5.175

EBITDA 3T20Impacto no LB 

devido a variação 

no LB per capita

+136,8%
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2

-2.943

-4.930
-5.434

-19.812

-3,4%

-2,1%

-9,0%

3T19 3T20 9M19

-11,4%

9M20

Margem Líquida (%)

Lucro Líquido (R$ Mil e % da RL)
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• Disponibilidade de Caixa e Dívida (R$ Mil)2

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

10.758

25.328

30.837

2021 2022 em 
diante

2020

Endividamento

(1) EBITDA contábil;

Indicadores Financeiros 3T20 3T19

Disponibilidades 135.441 26.806

Empréstimos (3.412) (12.487)

Debêntures (60.199) (65.635)

Empréstimos de Mútuos 0 (9.507)

Dívidas Referentes a Aquisições (Sellers Loan) (3.312) (8.139)

Dívida Bruta (R$mil) (66.923) (95.768)

Posição Financeira Líquida (R$mil) 68.518 (68.962)

Dívida Líquida / EBITDA LTM (1) (3,5) 2,7
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Considerações 
Finais
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 RIO DE JANEIRO      MACAÉ      SÃO PAULO      BAHIA      ESPÍRITOSANTO

Empresas do

Grupo Priner

Obrigado!

RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES

Tel (21) 3544-3104

ri@priner.com.br


