Resultado de 2018

Destaques de 2018

R$ 11,6 milhões
EBITDA Ajustado**+417,5%

R$ 119,5 milhões
Receita Líquida +32,1%*

*% de crescimento comparado com o mesmo período de 2017
** EBITDA Ajustado = EBITDA menos eventos não recorrentes
Rio de Janeiro, 28 de março de 2019. A Quality Software S/A (B3: Bovespa mais - QUSW3) (“Companhia”), a próxima tecnologia ao seu alcance, anuncia
hoje os resultados consolidados do ano de 2018 (“2018”).

Destaques Financeiros de 2018 (R$ mil)
R$ Mil
Receita Líquida
Margem Líquida
EBTDA Ajustado
Margem EBITDA ajustado
Lucro/Prejuizo Líquido

2018
119.474
2,7%
11.615
9,7%
3.206

2017
90.493
-5,1%
2.244
2,5%
-4.631

2016
66.857
0,7%
10.614
15,9%
435

2018/2017 2017/2016
32,0%
35,4%
7,8 p.p
5,2 p.p
417,5%
-78,9%
7,2 p.p
11,8 p.p
169,2%
-1.163,9%

Receita Líquida: R$ 119,5 milhões (+32,0% vs. 2017), o crescimento da receita líquida no ano de 2018 é resultado,
principalmente, da aquisição da Premier It em abril de 2017, e (ii) do aumento das vendas das linhas de negócios
ITO e GRC. O grupo utilizou o seu portfólio de clientes para aumentar as vendas de outros produtos e serviços,
cross selling.
EBITDA Ajustado: Atingiu R$ 11,6 milhões (+417,5% vs. 2017), com margem EBITDA de 9,7%, crescimento de 7,2
pontos percentuais, se comparado ao mesmo período de 2017. O resultado foi alcançado principalmente devido a
melhor performance na unidade de GRC, o aumento do faturamento e a redução das despesas com pessoal e não
operacionais se comparado com 2017.
Lucro Líquido: Atingiu a R$ 3,2 milhões (+169,2% vs. 2017), com margem líquida de 2,7% em relação a receita
líquida, reversão de prejuízo frente ao ano de 2017, ocasionado pelo crescimento na base de cliente com novos
contratos de faturamento recorrente, e boa performance em unidade de negócio com melhores margens, GRC.

Sobre a Quality Software
Fundada em 1989, a Quality Software S.A. (“Companhia”) atua no segmento de Tecnologia da Informação. Com
sede localizada no centro do Rio de Janeiro, possui filiais em São Paulo, Curitiba e Eunápolis/BA.
A Quality S.A. é um dos principais fornecedores no Brasil em outsourcing de Tecnologia da Informação, Gestão de
Risco e Compliance, desenvolvimento e integração de software. A Companhia ajuda seus clientes a ter mais
performance operacional, governança e comunicação com seus clientes usando plataformas digitais, equipes
especialistas e metodologias para promover uma cultura interna digital, transformar dados em valor e a
experiência do cliente final.

Mensagem da Administração
O ano de 2018 foi um ano muito importante para a Quality. Em um ano marcado por incertezas na
conjuntura econômica e política nacional, com baixo crescimento do PIB, desvalorização do real frente
ao dólar e lenta recuperação na economia nacional em 2018, a Quality conseguiu consolidar e aumentar
a sua carteira de clientes junto as principais empresas no Brasil. A expansão das vendas de serviços e
produtos mostrou que a Quality possui, além de capacidade técnica, notório reconhecimento e está no
caminho certo para superar os desafios do ano de 2019 e continuar crescendo de forma sustentável.
Em 2018 conseguimos significativos resultados:
(i)

Aumento das vendas e a aquisição da Premier It contribuíram para a obtenção de uma receita
líquida recorde de R$ 119 milhões. Nos últimos 5 anos a receita líquida cresceu, em média, 30% ao
ano. O aumento das vendas de serviço e produtos estão atrelados a implementação do plano
estratégico de marketing adotado em 2018.

(ii) Resultado da geração de caixa operacional, EBITDA ajustado, de R$ 11,6 milhões com margem
EBITDA de 9,7%, mostrou que o grupo realizou as integrações necessárias pós aquisição da Premier
It, aprimorando a sinergia operacional.
(iii) Aumento dos custos operacionais de 25% em comparação com 2017, não acompanhou o
crescimento obtido na receita de 32%, demostrando o efeito maior da sinergia entre as companhias
do grupo. É possível notar também a redução na linha de despesas com pessoal de 8,9%. A sinergia
foi fundamental para a significativa melhora do lucro líquido da Companhia.
(iv) Redução significativa da dívida de curto prazo através da renegociação da dívida da aquisição da
Premier It adicionados a captação do financiamento de longo prazo deram para a Quality uma
estrutura de capital menos onerosa e de longo prazo, permitindo que a Companhia foque os seus
esforços na melhora continua dos negócios e aumento da sua margem EBITDA em 2019.
Os desafios de 2019 continuarão, principalmente devido ao cenário macroeconômico ainda indefinido
e a grande concorrência, entretanto, acreditamos que possuímos um time preparado para enfrentá-los
e entregar para os acionistas, colaboradores, clientes e demais stakeholders resultados ainda melhores
do que os obtidos em 2018.
Em 2019, temos mais um grande motivo para superar os nossos desafios, a Quality completará 30 anos
de história. Ao longo dessa trajetória, nossa expertise técnica, agilidade na prestação de serviço e
entrega de produtos proporcionaram o desenvolvimento de relacionamento de longo prazo com os
nossos clientes. Desde 1989 prezamos pelo aprimoramento contínuo para entregar a melhor solução
tecnológica para todos os nossos clientes e parceiros. Com a mesma atitude, buscaremos mais 30 anos
de sucesso.

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DA COMPANHIA
As principais receitas da Companhia são provenientes de:
ITO (Information Technology / Business Process Outsourcing e Fabrica de Projetos) que
englobam as operações de serviços de TI em Gerenciamento de Aplicações, Canais
Eletrônicos, Aplicativos Móveis, Soluções Digitais, Mobilidade Microserviços, Gestão de
Identidade, Service Desk, Field Services, Gestão de Datacenter e de NOC 24x7 (Network
Operations Center).
GRC-Analytics (Governança-Risco-Compliance-Analytics) que englobam ofertas de
solução integrada de GRC e Analytics através de softwares de alta performance, que
atuam na prevenção de fraudes, monitoramento continuo e análise de dados;
SaaS (Service as a Service) engloba a solução SISEG de Gestão e operação do sistema
RNS - Registro Nacional de Sinistros que provê compartilhamento de informações
relativas a sinistros de diversos ramos, como automóvel, pessoas, patrimonial, rural e
transportes, com a finalidade de análise de risco na aceitação ou liquidação das apólices de
seguro. Engloba também o REIV – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e Veículos, que é
um sistema eletrônico que fornece padronização e automatização a todo o processo de registro
de Imóveis e veículos no Brasil.
Abaixo apresentamos o detalhamento da receita líquida:

RECEITA LÍQUIDA
Os principais impactos no ano de 2018 foram:
ITO: A receita líquida no ano de 2018, advindo de ITO foi de R$ 92.767 mil, apresentando crescimento
de 33,2%, comparado com o mesmo período do ano de 2017. A variação de R$ 23.118 mil é observada
principalmente devido a aquisição da Premier It em abril de 2017, entrada de novos clientes com receita

recorrente no final do segundo semestre de 2017 e ao longo de 2018. A participação da unidade de
negócios na receita líquida do período atingiu 78% apresentando aumento de 17 pontos percentuais em
relação a 2016. Alterando de forma significativa a composição do portfólio de receitas do Grupo. Esta
linha de negócios é focada em serviços e uma margem de contribuição para o EBITDA inferior as outras
duas linhas de negócios da companhia.
GRC-Analytics: registrou uma receita líquida de R$ 21.537 mil apresentando um aumento de 32,6%, se
comparado com o mesmo período de 2017, resultado obtido pelo aumento das vendas no 1º semestre
e em dezembro de 2018.
SaaS: Registrou no ano de 2018 bom crescimento, alcançando o montante de R$ 5.170 mil, variação de
12,3% em relação a 2017. O crescimento é atrelado principalmente a reajuste contratual aplicado a
variação da Inflação (IPCA de 2,95% a.a.) em janeiro de 2018 e aumento da receita do produto REIV.

CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
No ano de 2018, os custos com serviços prestados
somaram R$ 87.888 mil, apresentando um aumento de
25% comparado com o mesmo período de 2017, que
atingiu R$ 70.197 mil. O aumento de R$ 17.691 mil com
serviços prestados se deve, principalmente, pela
aquisição da Premier em abril de 2017 e pelo custo de
transição do time operacional do Rio de Janeiro e de São
Paulo para Curitiba pós aquisição da Premier no
primeiro semestre de 2018. A Companhia incorreu em
gastos não recorrentes em 2018 para aprimorar a
sinergia do Grupo. Também pode ser explicado pelo
aumento do custo com aquisição de licenças, cujo valor
é atrelado à variação do dólar. O crescimento na linha
de custo não acompanhou percentualmente o
crescimento da receita, o que reforça a melhor
performance operacional da companhia, pós o processo
de integração e sinergia entre as empresas do grupo.

LUCRO BRUTO
O Lucro bruto da companhia aumentou em 55,6% atingindo R$ 31.586 mil no encerramento de 2018
comparado com 2017, R$ 20.297 mil. A variação positiva é consequência do aumento da receita líquida
principalmente nas linhas de negócios ITO e GRC.

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

R$ em mil
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas operacionais

2018

2017

2016

Var (%)
Var (%)
2018 vs 2017 2017 vs 2016

(21.752) (20.076) (14.855)

8,3%

35,1%

(21.152) (18.998) (11.052)

11,3%

71,9%

-8,9%

76,1%

Despesas com pessoal

(9.663) (10.611)

(6.026)

Despesas gerais e administrativas

(9.032)

(5.066)

(2.420)

78,3%

109,3%

Despesas com serviços prestados

(1.675)

(2.140)

(2.001)

-21,7%

7,0%

(782)

(640)

(463)

22,2%

38,2%

(541)

(141)

-100,0%

283,0%

(600)

(1.078)

(3.803)

-44,3%

-71,6%

(600)

(669)

(1.359)

-10,3%

-50,8%

(409)

(2.444)

-100,0%

-83,3%

Depreciação e amortização
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Despesas não operacionais
Despesas com M&A
Outras receitas/despesas não operacionais

-

-

As despesas gerais e administrativas em 2018 apresentaram um aumento no montante de R$ 1.676 mil
atingindo R$ 21.752 mil em 2018, variação percentual de 8,3% frente a 2017, o baixo aumento apurado,
comparado com o crescimento da receita líquida é resultado principalmente da sinergia alcançada com
a transição do time operacional para Curitiba reduzindo o custo com pessoal que apresentou redução
de 8,9%.
As despesas operacionais de 2018 atingiram R$ 21.152 mil registrando um aumento no montante de R$
2.154 mil (11,3% versus 2017). O aumento das despesas operacionais é explicado: (i) pelo crescimento
das despesas gerais e administrativas, que no primeiro semestre de 2018 sofreu aumento devido a
transição da base operacional do Rio de Janeiro e São Paulo para Curitiba e, (ii) pelo aumento com
despesas com marketing e promoção dos serviços do grupo Quality, que comparado o período
apresentou variação de 67% se comparado com o ano anterior. As demais rubricas, que compõe as
despesas operacionais, apresentaram queda devido a sinergia operacional gerada entre as empresas do
grupo.
No encerramento 2018 obtivemos redução de 44,3%, R$ 478 mil, nos gastos com despesas não
operacionais, atingindo R$ 600 mil, quando comparado com o mesmo período de 2017, quando atingiu
R$ 1.078 mil. Tal redução seguiu o movimento de queda, se comparado também com o período findo
em 31 de dezembro de 2016, é explicada pela não ocorrência de fatores extra orçamentários no período
de 2018.

EBITDA AJUSTADO
Em 2018 o EBITDA ajustado somou R$ 11.615 mil, resultado superior no montante de R$ 9.371 mil
(+417,5% vs 2017). A variação positiva elevada é consequência, principalmente, do aumento da receita
líquida, (+32% vs 2017), e dos custos incorridos em 2017 com a transição e sinergia com pós aquisição
da Premier IT e marketing.

R$ em mil

2018

2017

Lucro Liquido

3.206

(4.631)

(+) Imposto de Renda e Contribuição Social

3.173

2.063

(+) Resultado financeiro Liquido

3.455

2.789

EBIT

9.834
8,2%

Margem EBIT
(+) Depreciação e Amortização

2016
435

Var (%)
Var (%)
2018 vs 2017 2017 vs 2016
-169,2%

-1163,9%

3.607

53,8%

-42,8%

1.609

23,9%

73,4%

221

5.651

4345,8%

-96,1%

0,2%

8,5%

782

640

463

22,2%

38,2%

10.616

861

6.114

1132,6%

-85,9%

(+) Despesas extraordinárias (M&A)

600

669

3.803

-10,3%

-82,4%

(+) Contingências

-

305

-

-100,0%

100,0%

(+) Investimentos

-

409

696

-100,0%

-41,2%

(+) Custos de transição

399

-

-

100,0%

100,0%

2.244

10.614

417,5%

-78,9%

EBITDA
Ajustes

EBITDA Ajustado
Margem EBTDA (%) Ajustado

11.615
9,7%

2,5%

15,9%

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
O resultado financeiro líquido do período encerrado em 31 de dezembro de 2018, foi negativo em R$
3.455 mil, perda de R$ 666 mil comparado com o mesmo período de 2017. As despesas financeiras
aumentaram devido a dívida da aquisição da Premier feita em abril de 2017 mais captações de novos
empréstimos bancários para capital de giro.

DIVIDA

No período encerrado de 31 de dezembro de
2018, a dívida bruta teve leve redução atingindo
o montante de R$ 37.392 mil, redução de 1,08%
em relação ao mesmo período do ano anterior
que atingiu R$ 37.804 mil. A manutenção da
dívida se deve a necessidade de novos
empréstimos para apoiar o crescimento
orgânico da companhia e para o pagamento das
dívidas das aquisições da Premier It em 2017 e
das empresas Latin e Tech Supply em 2016.

LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO
O resultado do período encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi um lucro de R$ 3.206 mil revertendo
o prejuízo de R$ 4.631 mil apurado no mesmo período do ano anterior. A performance positiva ocorreu
devido principalmente a: (i) consolidação de operações pós aquisição da Premier, (ii) crescimento
orgânico da companhia com o fechamento de novos contratos recorrentes, (iii) melhor performance na
linha de negócios de GRC e, (iv) Sinergia gerada pela maior integração das empresas do grupo.

ESTRUTURA ACIONÁRIA
O Capital Social subscrito em 31 de dezembro de 2018 e de R$ 37.605 mil e é representado por 861.605
ações ordinárias.
O Capital Social integralizado em 31 de dezembro de 2018 e de R$ 34.515 mil e é representado por
830.919 ações.

AUDITORES INDEPENDENTES
As demonstrações contábeis da Quality Software S/A, do período findo em 31 de dezembro de 2018,
foram revisadas pela Grant Thornton Auditores Independentes. A contratação de auditores
independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a independência do auditor, que
consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer funções gerenciais;
e (c) não advogar pela Quality Software S.A. ou prestar quaisquer serviços que possam ser considerados
proibidos pelas normas vigentes.
Em atendimento a Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 381/03,
declaramos que, para o período findo 31 de dezembro de 2018, a Grant Thornton não prestou quaisquer
outros serviços que não relacionados à auditoria externa das demonstrações contábeis.

