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DESTAQUES DO 4T20
Forte desempenho operacional da Companhia com crescimento expressivo de receita, em especial em clientes nos
setores mais dinâmicos da economia


Receita bruta de R$ 302 milhões no 4T20, +65% YoY e +16% QoQ



Crescimento +25% QoQ de clientes digitais (app de entregas, games, e-commerce, fintechs, e banco digital)



Incremento de +3,9% QoQ na produtividade operacional da Companhia

Consolidação da adoção de novas tecnologias e inovação


Unificamos iniciativas de transformação digital na Solvian, nossa empresa dedicada à inovação e tecnologia



Intensificamos a alavancagem das soluções de IoT, AI e data analytics da Solvian com nossas demais
unidades de negócios



Escolhemos a Google como nosso parceiro estratégico de tecnologia com o objetivo de multiplicar e catalisar
nosso processo de transformação digital, através de um compromisso de longo prazo

ESG, foco na inclusão e a diversidade são base de nossa força e valores


Nossa Companhia é constituída dentro de um amplo espectro de diversidade, incluindo colaboradores das
mais distintas etnias, raças, gêneros e identidades de gênero, condições físicas, orientações sexuais,
formações e origens.



Operamos em todas as 27 unidades da federação, promovendo a inclusão e o acesso a renda formal, 21%
dos colaboradores estão em seu primeiro emprego



Promoção do Programa de Gestão Ambiental certificado pela ISO 14001

Eficiência operacional e financeira, fruto do processo iniciado com a criação da ATMA em janeiro de 2020


Captura de eficiências e sinergias do processo de reestruturação iniciado em 2020



Queda dos custos operacionais -41%YoY, de 146% da Receita Líquida no 4T19 para 86% no 4T20



Adequação dos custos de infraestrutura em -77,4%YoY de R$ 93 milhões no 4T19 para R$ 21 milhões 4T20



EBITDA recorrente de R$ 34 milhões no 4T20 (+15%QoQ), com margem de 13%, contra EBITDA negativo de
R$ 30 milhões no 4T19



Em 2020, EBITDA recorrente totalizou R$ 63 milhões, contra EBITDA negativo de R$ 132 milhões em 2019

Resultados dos esforços de gestão e adequação de passivos


Conclusão do processo de reestruturação da dívida financeira de R$ 1.271 milhões. Emissão de nova
debênture sendo R$ 125 milhões vencendo entre 2022 e 2025 e R$ 1.130 milhões com pagamento único de
principal e juros em 2038, com a possibilidade de conversão desta dívida em capital



15,9% da dívida reestruturada já convertidos em capital na primeira janela de conversão (Dez/20)



Continua a redução no número de processos trabalhistas, - 25% YoY e -8% QoQ
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São Paulo, 9 de março de 2021: A ATMA Participações S.A. (B3: ATMP3) divulga hoje seus resultados consolidados do
4º trimestre de 2020 (4T20). As informações financeiras apresentadas foram preparadas de acordo com as Normas
Contábeis Internacionais (“IFRS”) e as normas e práticas contábeis da legislação societária brasileira e
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Nos Anexos apresentamos a Demonstração do Resultado do Período consolidadas.

Dados Gerais

n.m.: não mensurável

Margem EBITDA Recorrente
Em R$ milhões, %

______________________________
* trimestral anualizado
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Mensagem da Administração
Um ano de grandes transformações e conquistas, assim que podemos descrever 2020. Realizamos o processo de
integração e reestruturação decorrentes da operação da LIQ e ETS sob a ATMA enquanto absorvíamos todos os
impactos e desafios da pandemia COVID-19.
Apesar dos desafios, fechamos o 4T20 com receita 65% maior que no 4T19. EBITDA recorrente positivo de R$ 34
milhões no 4T20 contra um resultado negativo de R$ 30 milhões em 4T19. Reduzimos nossa concentração de receita
no maior cliente de 37% 4T19 para 23% 4T20. Concluímos o processo de reestruturação de R$ 1.271 milhões de
dívida financeira. Terminamos 2020 com um aumento de R$ 333 milhões no nosso Patrimônio.
Com relação à pandemia do COVID-19, a Companhia manteve e mantém acompanhamento diário de suas operações,
adotando todas as medidas e protocolos necessários para preservar a integridade e a saúde dos seus colaboradores e
reforça seu compromisso de apoiar a sociedade brasileira por meio de suas atividades essenciais, tendo certo que
este momento de desafio será superado.
Com o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 e entendimentos das esferas Estaduais e Municipais,
nossas principais operações (CRM e Manutenção) foram consideradas serviços essenciais. Tivemos assim a
estabilidade necessária para que a parte principal das atividades da Companhia fosse mantida, continuando e
intensificando os serviços e suporte operacional aos clientes. O processo de recuperação gradual da receita se
realizou a partir de maio e junho de 2020. Em 2020, a Companhia registrou uma receita bruta de R$ 1,1 bilhão, 12%
acima do faturado em 2019 (R$ 958 milhões). Esse resultado foi uma resposta da melhora da eficiência operacional
da Companhia, gerado pelas ações focadas na recuperação da receita e controle de gastos.
Em nosso negócio de Manutenção tivemos impactos das medidas relacionadas à pandemia COVID-19, principalmente
devido à reprogramação de serviços e postergação da implantação dos contratos em fase inicial. Com a retomada da
operação dos contratos no 2º semestre, a receita bruta com esse serviço ficou em R$ 363 milhões. Em Manutenção
vale destacar que a Companhia segue se consolidando no mercado de energia, infraestrutura e industrial.
No negócio de CRM, a Companhia foi eficiente na utilização da capacidade ociosa para uma demanda adicional por
serviços, o que possibilitou o aumento na receita sem a necessidade de investimentos em estrutura. Confirmando
essa tendência de alta, puxada pelo setor de Telecom e Financeiro, encerramos o ano com R$ 562 milhões de receita.
Destacamos também, a retomada na diversificação do portfólio de clientes, importante para a estabilização da
receita da unidade de negócio.
Receita Bruta por Segmento
Em R$ milhões
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A dinâmica do segmento de Trade Marketing foi mais desafiadora. O segmento, que segue a tendência do mercado
de varejo, sofreu bastante ao longo do ano com os impactos da pandemia COVID-19. Mas com o relaxamento das
medidas de isolamento a partir do 3T20 e a reabertura do varejo (onde os promotores de venda exercem suas
atividades), iniciou-se o processo de recuperação com crescimento da receita bruta nos clientes existentes, a
conquista de novos clientes e os impactos pela sinergia com a integração das operações da LIQ e ETS, e apresentou
no 4T20 um aumento de 22% em relação ao 3T20, encerrando o ano com uma receita bruta de R$ 154 milhões.
Em relação a custos e despesas, a Companhia segue empenhada em sua estratégia de controle e eficiência
operacional. Mesmo com o aumento de receita, os custos e despesas foram reduzidos. Em comparação ao na
anterior a queda dos custos operacionais foi de 41%, passando de 146% da receita líquida no 4T19 para 86% no 4T20.
Com a expansão das operações da Companhia, os custos de pessoal acompanharam o crescimento da receita bruta
apresentando uma variação de 18% em comparação ao 3T20.
A Companhia reverteu o histórico negativo de rentabilidade operacional, apresentando uma margem bruta de 7% da
Receita Liquida em 2020 (14% no 4T20). A melhora do resultado comparado aos 5% negativos apresentado em 2019
é fruto de todo o trabalho realizado visando a retomada da margem da Companhia para patamares compatíveis aos
setores em que atua.
Encerramos o ano com o terceiro trimestre consecutivo de resultado operacional positivo, com EBITDA recorrente de
R$ 34 milhões e margem EBITDA de 13% no 4T20, ante um EBITDA negativo de R$ 30 milhões, com margem -18% no
4T19. No acumulado do ano, o EBITDA recorrente foi positivo em R$ 63 milhões, contra um EBITDA recorrente
negativo em R$ 132 milhões em 2019.
O caixa da Companhia encerrou 2020 em R$ 54 milhões, um fluxo de caixa positivo de R$ 7 milhões no 4T20,
resultado da geração de caixa operacional da Companhia.
Com relação ao endividamento, o fortalecimento da estrutura de capital continuará como foco da ATMA em 2021. A
Companhia realizou a 7ª emissão de debêntures, liquidada em 3 de dezembro de 2020, nos termos da Instrução CVM
476. Foi concedida prioridade aos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, em
cumprimento à regulação em vigor. A emissão de novas debêntures permitiu um alongamento do endividamento
atual e a possibilidade de conversão de dívida em ações.
Reafirmamos nosso compromisso com o longo prazo, preservando a segurança de todo nosso time e certos de que os
resultados financeiros e operacionais obtidos no ano reforçam a confiança, na equipe e na capacidade de geração de
valor a todos os stakeholders.

______________________________
O EBITDA recorrente desconsidera o contencioso judicial extraordinário e os impactos pontuais causados pelo COVID-19.
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Receita Bruta
A Receita da Companhia no 4T20 apresentou um incremento de 15% em relação ao 3T20 e de 65% em relação ao
4T19. Esta importante melhora se deve (i) ao crescimento do wallet share nos principais clientes, (ii) ao início de
operações com novos clientes e (iii) a retomada de operações relevantes impactadas pelas medidas restritivas da
pandemia.
O segmento de Manutenção manteve o crescimento com a aceleração das atividades a partir do 3T20, fechando o
4T20 com R$ 98 milhões de receita, 15% melhor que o 3T20.
A Receita do CRM também apresentou variação positiva de 15% entre o 4T20 e o 3T20, continuando com o
crescimento em seus principais clientes e o início de operações de novos clientes.
Com os ajustes nas medidas de isolamento a partir do 3T20, o Trade Marketing recuperou receita em sua carteira de
clientes, fechando o 4T20 R$ 39 milhões, 22% acima do 3T20.

Consolidado em R$ milhões

4T20

3T20

4T19

QoQ

Receita Bruta

301,9

261,4

182,8

15,5%

65,2%

17,8%
15,2%

106,5%
60,6%

Deduções da Receita

Receita Líquida

(37,6)

(31,9)

264,4

229,5

(18,2)

164,6

Evolução Receita Bruta
Em R$ milhões, %
65%
15%
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Custos
A recuperação do resultado bruto comparado ao 4T19 confirma a melhora na eficiência operacional da Companhia
durante o ano de 2020.
A Companhia segue empenhada em sua estratégia de controle da eficiência operacional. A margem bruta atingiu 14%
no 4T20, ainda impactada por efeitos não recorrentes advindos da pandemia COVID-19 e contingências judiciais,
porém, em níveis muito mais saudáveis comparados ao 4T19, quando foi de -47%.
Os principais impactantes do custo operacional da Companhia são pessoal e infraestrutura e serviços. O aumento no
custo de pessoal, que passou de 20.173 colaboradores em dezembro de 2019 para 27.973 colaboradores em
dezembro de 2020, reflete o aumento da operação no período. O custo de infraestrutura foi reduzido em função da
readequação da nova estrutura da Companhia e ações de eficiência e sinergia entre as empresas.

Evolução Resultado Bruto e Margem
Em R$ milhões, %

Distribuição dos Custos – 4T20
Em R$ milhões, %

R$228MM
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Evolução do EBITDA
Encerramos o ano com três trimestres consecutivos de resultado operacional estável, com EBITDA recorrente de
R$ 34 milhões e margem 13% no 4T20, ante um EBITDA recorrente negativo de R$ 30 milhões no 4T19, com margem
-18%. No acumulado do ano, o EBITDA recorrente foi positivo em R$ 63 milhões, contra um EBITDA recorrente
negativo em R$ 132 milhões em 2019.
O EBITDA recorrente desconsidera o contencioso judicial extraordinário e os impactos causados pelo COVID-19, que
foram relevantes a partir de março/20.
A melhora no resultado da Companhia foi suportada pelo aumento da demanda de serviços pelos clientes em todos
os segmentos de atuação (Manutenção, CRM e Trade Marketing), crescimento da carteira de novos clientes,
adequação da capacidade operacional ao novo nível de demanda por serviços, contínuo processo de controle de
gastos, incluindo os ajustes realizados em infraestrutura e pela captura de eficiência e sinergias após a integração dos
negócios da LIQ e ETS.

EBITDA Recorrente e Margem
Em R$ milhões, %

______________________________
*O EBITDA recorrente desconsidera o contencioso judicial extraordinário e os impactos pontuais causados pelo COVID-19.
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Estrutura de Capital
A Companhia passou por ajustes positivos e relevantes em sua estrutura de capital no 4T20, concretizando as ações
tomadas durante o processo de reestruturação e estabelecendo bases robustas para os novos níveis de performance
da Companhia.
A conclusão do processo de Reestruturação do Endividamento Financeiro (detalhado em “Reperfilamento de Passivo
Financeiro”), ocorrida com a realização da 7ª Emissão de Debêntures da companhia em substituição ao
endividamento antigo, permitiu o ajuste das obrigações financeiras ao nosso negócio, com valores e prazos que
permitem o crescimento saudável e o retorno adequado a todos os stakeholders da Companhia.

Consolidado em R$ milhões

4T20

3T20

4T19

Dívida Curto Prazo
Dívida Longo Prazo
Caixa
Dívida Líquida
Dívida Líquida / EBITDA (*)
Dívida Líquida / EBITDA Recorrente (*)

(62,4)
(109,9)
53,9
(118,4)
1,4 x
0,9 x

(210,4)
(20,7)
46,5
(184,6)
6,7 x
1,6 x

(124,7)
(36,7)
57,9
(103,5)
n.m.
n.m.

QoQ

YoY

-70,3%
429,8%
15,9%
-35,9%

-49,9%
199,4%
-6,9%
14,4%

-78,5%

n.m.

-44,2%

n.m.

O início do processo de conversão da dívida reperfilada em capital e a capitalização promovida no início de 2020
permitiu um reforço relevante na estrutura de capital da Companhia, que encerrou o ano com um capital social de
R$ 1.072,8 milhões e um patrimônio líquido positivo de R$ 167,2 milhões.

Reperfilamento de Passivo Financeiro
Em 30/11/2020, conforme previsto no Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia, a ATMA realizou a
7ª Emissão de debêntures, em duas séries, ambas conversíveis em ações ordinárias da Companhia:


Primeira Série: vencimento em 15/12/2025, com remuneração de CDI + 1% ao ano



Terceira Série: vencimento em 15/12/2038, com remuneração de TR + 1% ao ano

O total de créditos abrangidos pelo Plano de Recuperação Extrajudicial, na data da 7ª Emissão de debêntures, foi de
R$ 1.271 milhões. As subscrições da 7ª Emissão de debêntures foram liquidadas a partir da dação dos créditos
abrangidos pelo Plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia. Nesse processo, houve o recolhimento de IRRF,
no valor de R$ 16 milhões. Na primeira janela de conversão, em 21 de dezembro de 2020, os credores de R$ 202
milhões da 7ª Emissão optaram pela conversão de suas debêntures em ações ordinárias da Companhia.

______________________________
* trimestral anualizado
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Saldo Contratual

ESTRUTURA
ANTERIOR

Empresa

Dívida

V enc imento

Remuneraç ão a.a.

30/11/2020

ATMA

1ª EMISSÃO - 1ª SÉRIE

15/08/2030

CDI + 2,50%

ATMA

1ª EMISSÃO - 2ª SÉRIE

15/08/2030

IPCA + 7,884%

ATMA

2ª EMISSÃO - 1ª SÉRIE

15/05/2035

CDI + 2,50%

ATMA

3ª EMISSÃO - SÉRIE ÚNICA

15/08/2030

CDI + 2,50%

15

ATMA

5ª EMISSÃO - 1ª SÉRIE

15/12/2027

CDI + 2,50%

454

ATMA

5ª EMISSÃO - 2ª SÉRIE

15/08/2030

CDI + 2,50%

149

ATMA

5ª EMISSÃO - 3ª SÉRIE

15/08/2030

CDI + 2,50%

101

ATMA

5ª EMISSÃO - 4ª SÉRIE

15/08/2035

CDI + 2,50%

77

ATMA

ICD - Banco do Brasil

15/12/2027

CDI + 2,50%

99

LIQ Corp

TCD - Santander

15/12/2027

CDI + 2,50%

135

30/11/2021

12
6
223

NOVA
ESTRUTURA

1.271

Nova Estrutura da Dívida (Em R$ milhões)

Primeira Série
15/12/2025
CDI + 1%a.a.

Terceira Série
15/12/2038
TR + 1%a.a.
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Alongamento de Vencimentos
Com a conclusão do reperfilamento da dívida da ATMA e a conversão de debêntures da 7ª Emissão em ações, o
endividamento da Companhia foi reduzido em R$ 68 milhões no 4T20, de R$ 231 milhões em set/2020 para R$ 163
milhões em dez/2020. Além disso, com o alongamento de prazos, os vencimentos da dívida foram diluídos por vários
anos.
Vencimentos de dívida – Saldos contábeis no 3T20
Em R$ milhões

Dívida Financeira de R$231 milhões
91% no Curto Prazo

Vencimentos de dívida – Saldos contábeis no 4T20
Em R$ milhões

Dívida Financeira de R$163 milhões
33% no Curto Prazo
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CALL DE RESULTADOS

Em Português
Data: 10 de março de 2021 (quarta-feira)
09h ( ras lia) e 07h00 (Nova York)
Telefones: (+55 11) 3127- 4971 ou (+55 11) 3728- 5971
Webcast: clique aqui
ATMA

ATMA Participações S.A.
Relações com Investidores
Luciano Bressan

Rua Alegria, 96 - 2º andar, São Paulo – Brasil, CEP 03043-010
Telefone: (+55 11) 3131-5136
E-mail: ri@atmasa.com.br
Informações disponíveis no website: www.atmasa.com.br

______________________________
presente documento pode conter previsões acerca de eventos futuros Tais previsões não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas e pectativas dos
administradores da Companhia s termos “antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “plane a”, “pro eta”, ”ob etiva”, bem como outros termos
similares, visam identificar tais previsões as uais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia Portanto, os resultados futuros das
operações da Companhia podem diferir das atuais e pectativas e o leitor não deve se basear e clusivamente nas posições a ui realizadas Essas previsões emitem a opinião
unicamente na data em ue são feitas e a Companhia não se obri a a atualizá-las luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros
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Anexo I – Demonstração de Resultado – Consolidado IFRS
Em R$ milhões, %
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Anexo II – Balanço Patrimonial
Em R$ milhões
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