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Valid apresenta Receita 
Líquida de R$ 358,5         
milhões, 19,1% menor do 
que no 1T16.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2017 – A Valid (BM&FBovespa: VLID3 - ON) 

anuncia hoje os resultados do primeiro trimestre de 2017 (1T17). As infor-

mações financeiras e operacionais a seguir, são apresentadas em base con-

solidada, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro IFRS.

DESTAQUES
- Receita Líquida no Brasil totalizou R$ 221,0 milhões no 1T17, apresentando cresci-
mento de 5,2% em relação ao 1T16 (R$ 210,0 milhões). Receita Líquida das operações 
no exterior totalizou USD 43,7 milhões, uma redução de 26,1% em relação aos USD 
59,1 milhões apresentados no 1T16;

- No 1T17, o EBITDA1 consolidado foi de R$ 50,4 milhões, queda de 27,1% em relação 
ao 1T16. No Brasil, tivemos acréscimo de 23,9% no EBITDA (R$ 38,9 milhões no 1T16 
vs. R$ 48,2 milhões no 1T17), principalmente devido à excelente performance da 
Divisão de Sistemas de Identificação. Nas operações no exterior, o EBITDA1 foi de USD 
653 mil, vs. USD 7,7 milhões no 1T16;

- Lucro líquido de R$ 7,6 milhões no 1T17, 35,6% menor do que no 1T16, impactado 
pelo desempenho mais fraco das operações no exterior;

- Inicio da emissão das carteiras de habilitação no Estado de Washington em fevereiro 
de 2017, consolidando nossa presença no mercado americano como um prestador 
de serviços no segmento de Sistemas de Identificação;

Eventos Subsequentes

- Amortização de R$ 62,5 milhões, em 28/04/2017, relativo à penúltima parcela da 4ª 
emissão de debêntures da Companhia;

- Deliberação em AGO realizada em 28/04/2017, de R$ 10,8 milhões sob a forma 
de dividendos, equivalente à R$ 0,16 por ação, perfazendo um payout total de 64,7% 
relativo aos resultados de 2016.

Cotação de Fechamento
VLID3  R$ 23,40

Valor de Mercado
R$ 1,5 bilhões
 
Base Acionária
Total de Ações: 64.750.000
Free-Float: 98,0%
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1- EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2.
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¹ O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, IFRS, ou US GAAP, tampouco devem ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de 
desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais como medida de liquidez. De acordo com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, o cálculo do EBITDA não pode excluir quaisquer itens não recorrentes, não operacionais 
ou de operações descontinuadas e é obtido pelo resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões. O EBITDA Ajustado é utilizado por 
nós como medida adicional de desempenho de nossas operações e não deve ser utilizado em substituição aos nossos resultados. O “EBITDA Ajustado” corresponde ao EBITDA ajustado por meio da eliminação dos efeitos de Outras (receitas) Despesas 
operacionais, Depreciação e amortização da administração, Efeitos de depreciação, amortização, despesas e impostos sobre equivalência patrimonial da Multidisplay  e Outras despesas não recorrentes.  Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado 
de maneira diferente da nossa. O EBITDA Ajustado, dessa forma, apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida da nossa lucratividade, em razão de não considerar determinados custos e despesas decorrentes dos nossos negócios, que 
poderiam afetar, de maneira significativa, os nossos lucros.
² Lucro Líquido ajustado por IR e CS diferidos passivo e despesas não-recorrentes  O Lucro Líquido Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, IFRS, ou US GAAP, tampouco devem ser considerado 
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais como medida de liquidez. O Lucro Líquido Ajustado é utilizado por nós como medida adicional de desempenho 
de nossas operações e não deve ser utilizado em substituição aos nossos resultados. Outras empresas podem calcular o Lucro Líquido Ajustado de maneira diferente da nossa. O Lucro Líquido Ajustado, dessa forma, apresenta limitações que prejudicam a 
sua utilização como medida da nossa lucratividade, em razão de não considerar determinados custos e despesas decorrentes dos nossos negócios, que poderiam afetar, de maneira significativa, os nossos lucros.
³ Outras depreciações/amortizações ajustadas ao custo
4 Cálculo da margem % de Ebtida ajustado: Para fins do cálculo da margem % do ebtida ajustado é desconsiderado o Ebtida da Multidisplay.
* Incluído o Valor da Valid USA 2015/2014

Resultados financeiros (R$ milhões)
Receita líquida 443,1 358,5 -19,1%

EBITDA Ajustado ¹ 69,1 50,4 -27,1%
Margem EBITDA Ajustado 4 15,0% 14,1% -0,9p.p.

Lucro Líquido do Período 11,8 7,6 -35,6%
Margem líquida 2,7% 2,1% -0,6p.p.

Volume de Vendas (em milhões)
Meios de Pagamento 93,7 65,3 -30,3%
Identificação 5,6 6,0 7,1%
Telecom 103,7 75,0 -27,7%
Certificados Digitais (em milhares) 105,2 118,1 12,3%

Reconciliação do EBITDA (R$ milhões) 
Lucro líquido do período 11,8 7,6
   (+) Participações dos não Controladores 0,0 0,4
   (+) Imposto de renda e contribuição social 7,3 -0,8
   (+) Despesas/(receitas) financeiras 19,1 1,9
   (+) Depreciação e amortização 28,9 28,2
EBITDA 67,1 37,3
   (+) Outras (receitas) Despesas operacionais 6,4 17,2
   (+) Depreciação e amortização ³ -5,7 -4,1
   (+/-)Efeitos de depreciação, amortização, despesas e impostos sobre               
equivalência patrimonial da Multidisplay 1,3 0,0
   (+) Despesas não recorrentes 0,0 0,0
EBITDA AJUSTADO 69,1 50,4

Meios de Pagamento (R$ milhões)
Receita líquida 192,7 137,8 -28,5%
% da Receita líquida 43,5% 38,4% -5,1p.p.
EBITDA Ajustado 10,9 -5,3 -148,6%
Margem EBITDA 5,7% -3,8% -9,5p.p.
% do EBITDA total 15,8% -10,5% -26,3p.p.
Volume de vendas (em milhões) 93,7 65,3 -30,3%

Sistemas de Identificação (R$ milhões)
Receita líquida 110,1 127,5 15,8%
% da Receita líquida 24,8% 35,6% 10,8p.p.
EBITDA Ajustado 32,3 45,0 39,3%
Margem EBITDA 29,3% 35,3% 6,0p.p.
% do EBITDA total 46,7% 89,3% 42,6p.p.
Volume de vendas (em milhões) 5,6 6,0 7,1%

Telecom (R$ milhões)
Receita líquida 126,5 74,2 -41,3%
% da Receita líquida 28,5% 20,7% -7,8p.p.
EBITDA Ajustado 23,9 8,0 -66,5%
Margem EBITDA² 16,9% 10,8% -6,1p.p.
% do EBITDA total 34,6% 15,9% -18,7p.p.
Volume de vendas (em milhões) 103,7 75,0 -27,7%
Valor da equivalência patrimonial Multidisplay 2,5 0,0

Valid Certificadora (R$ milhões)
Receita líquida 13,8 19,1 38,4%
% da Receita líquida 3,1% 5,3% 2,2p.p.
EBITDA Ajustado 2,0 2,7 35,0%
Margem EBITDA 14,5% 14,1% -0,4p.p.
% do EBITDA total 2,9% 5,4% 2,5p.p.
Volume de vendas (em milhares) 105,2 118,1 12,3%

Var.% 1T171T16RELEASE DE RESULTADOS
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COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados,

Hoje apresentamos os resultados do 1T17, e como podemos observar, o ano começou bastante difícil, principalmente para os negócios 
de Pagamentos e Telecom, mostrando claramente toda a dificuldade pela qual nosso mercado vem passando. 

Felizmente estamos vendo a área de Sistemas de Identificação voltando para uma certa normalidade ainda que com volumes inferiores 
ao seu histórico de 2015. Contudo, trabalhamos ao longo do trimestre para ajustar nossa estrutura de custos e percebemos que a 
estrutura interna readequada, associada à melhores volumes, ajudou a entregarmos margens em patamares bastante razoáveis nesta 
área.

O mesmo não podemos dizer sobre as Divisões de Meios de Pagamentos e Telecom, cujos mercados estão passando por um momento 
desafiador em termos de demanda e preços médios, onde cada vez mais precisamos buscar eficiência nos processos e custos menores 
para mantermos nossa lucratividade, além de ganhos de market share. No 1T17, tivemos volumes 12,2% menores na divisão de Meios 
de Pagamentos Latam e 40,3% de queda nos volumes de cartões financeiros nos EUA, quando comparamos com o 1T16. Em Telecom, 
o volume de SIM Cards foi 27,7% menor do que o mesmo período do ano passado. A queda de volumes, associada a uma estrutura de 
custos que ainda não está leve, tendo em vista os projetos de consolidação de plantas terem sido finalizados no final de março, fizeram 
com que os resultados destas divisões de negócios viessem em patamares abaixo do esperado.

Conforme anunciamos, temos trabalhado incansavelmente na busca por eficiência operacional e otimização de processos, pois assim 
conseguiremos manter a rentabilidade dos nossos negócios. Além dos projetos de consolidação de plantas no Brasil e nos Estados 
Unidos, a estratégia que iniciamos com a compra da Valid Ásia foi fundamental para reduzirmos nossos custos de chips, tanto para a 
fabricação de SIM Cards quanto cartões bancários, além de podermos utilizar o nosso próprio Sistema Operacional nos cartões EMV, o 
que já está acontecendo em alguns clientes. Está muito claro que sem estas movimentações estaríamos com muitas dificuldades para 
competir nos dias de hoje.

Do lado de Telecom, estamos vendo um mercado de volumes mais baixos  e  preços médios caindo e esta é a tendência para os próximos 
anos. O principal motivador disto é a expectativa do mercado de que o SIM tradicional, que é uma commodity, passará por uma evolução 
que trará à tona o chamado e-SIM (embedded SIM). Nós, na Valid, já temos nosso produto com seu respectivo sistema operacional. 
Como é natural em qualquer ciclo de produto este e-SIM virá com preços superiores ao SIM tradicional, mas, naturalmente, obedecerá 
a curva de maturidade tornando-se, no médio prazo, uma commodity. O desafio é mantermos a lucratividade dos negócios atuais, visto 
que a curva de subida do e-SIM não será no mesmo timing da queda do SIM tradicional. Por este motivo também desenvolvemos nos 
últimos dois anos a nossa plataforma de personalização deste e-SIM (Subscription Management) para a prestação de serviços para o 
mercado de Machine-to-Machine (M2M), onde acreditamos que vamos conseguir ter valor agregado de forma mais perene.

Já no lado de Pagamentos, acreditamos que não veremos volumes subindo muito. Porém, com crescimento nos mercados onde já 
temos presença (Américas) e ainda com bom crescimento em outras regiões como África, Ásia e Oriente Médio, nos próximos cinco 
anos. Acreditamos que os pagamentos móveis irão acontecer, mas não serão uma ameaça a ponto de canibalizar o mercado de emissão 
de cartões.

Estamos trabalhando fortemente na diversificação do nosso portfólio de serviços, pois entendemos que vários dos produtos e soluções 
atualmente fornecidos estão no meio de uma transformação do mundo físico para o ambiente digital e cada vez mais conectado.

Neste sentido, nossos três principais focos são: 

- Serviços relacionados ao mobile payment onde temos desenvolvido mobile apps que incentivam o seu uso, por exemplo: transferência 
de dinheiro entre pessoas, pagamento de serviços públicos, serviços financeiros para pessoas com deficiências visuais, entre outros.

03
1EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2.
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COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO (CONT)
- Serviços relacionados a IoT, a Valid tem desenhado uma estratégia para oferecer soluções de M2M para diferentes mercados, começando 
pela indústria automotiva, mas também para outros setores industriais onde a necessidade de conectividade é cada vez mas critica.

- Serviços de DATA, aqui estamos potencializando a tecnologia e os serviços que a Valid tem nos Estados Unidos e que tem como foco 
oferecer soluções de processamento e Data Analytics de nossos clientes (Varejo, Bancos, etc...). 

Precisamos estar cientes de que é um mercado que ainda vai levar um tempo para ter a tração correta. Por isto, além das iniciativas próprias 
de reduções de custos, contratamos consultores para nos apoiar, ao longo de 2017, em projetos com foco na avaliação do nosso footprint 
global e de que forma podemos compartilhar nossas estruturas, padronização dos nossos processos fabris para ganharmos ainda mais 
produtividade, análise da nossa cadeia de suprimentos visando a maior redução dos nossos custos com aquisição de matérias-primas e 
gastos indiretos. Após o período de diagnóstico, identificamos oportunidades de trabalho nestas frentes que poderão nos render até R$ 
80 milhões em reduções de custos ao longo dos próximos 24 meses, que nos deixarão com uma estrutura ainda mais eficiente.

Com relação aos resultados financeiros, fechamos o trimestre com Receita Líquida de R$ 358,5 milhões, representando uma queda 
de 19,1% em relação aos R$ 443,1 milhões reportados no 1T16. A Receita Líquida no Brasil totalizou R$ 221,0 no 1T17, apresentando 
crescimento de 5,2% em relação ao 1T16 (R$ 210,0 milhões), principalmente devido à excelente performance da Divisão de Sistemas de 
Identificação. A Receita Líquida das operações no exterior totalizou USD 43,7 milhões, uma redução de 26,1% em relação aos USD 59,1 
milhões apresentados no 1T16, principalmente afetadas por vendas mais fracas no mercado americano.

No 1T17, o EBITDA1 consolidado foi de R$ 50,4 milhões, queda de 27,1% em relação ao 1T16. No Brasil, tivemos acréscimo de 23,9% no 
EBITDA1 (R$ 38,9 milhões no 1T16 vs. R$ 48,2 milhões no 1T17), principalmente devido à excelente performance da Divisão de Sistemas 
de Identificação. Nas operações no exterior, o EBITDA1 foi de USD 653 mil, vs. USD 7,7 milhões no 1T16; 

Em janeiro/2017, pagamos o valor líquido de R$ 13,2 milhões em JCP e no dia 28/04/2017 foi deliberado um pagamento de R$ 10,8 
milhões em dividendos, que serão pagos no mês de maio, totalizando um payout de 64,7% referente aos resultados do exercício de 
2016.

Em fevereiro/2017, abrimos um programa de recompra de ações que se estenderá até fevereiro de 2018 e poderá envolver um total 
de até um milhão de ações desde seu início, correspondente a 1,57% das ações em circulação. Encerramos o trimestre com 223.932 
ações, a um preço médio de R$ 22,63.

Como havíamos comentado durante a teleconferência de resultados do 4T16, o ano de 2017 não será menos difícil do que o ano 
passado e vimos um início bastante fraco e desafiador. Entretanto, com todos os esforços que estamos fazendo na busca de eficiência 
operacional e redução de custos, associados aos volumes do mercado melhorando gradativamente, o que já estamos observando 
ao longo deste segundo trimestre, acreditamos ser possível chegarmos ao final de 2017 com resultados muito parecidos com os que 
entregamos em 2016, ainda que com vendas menores, mas sendo compensadas por expansão de margens nas diferentes unidades de 
negócios. 

Agradecemos novamente pela confiança depositada em nosso corpo executivo e em nosso time de funcionários, que estão 
comprometidos com o atingimento destes objetivos.
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No 1T17, a Receita Líquida total da Companhia atingiu R$ 358,5 milhões vs. R$ 443,1 
milhões no 1T16, uma redução de 19,1% na comparação entre os períodos, sendo 
aproximadamente R$ 35 milhões relativo à variação cambial entre os períodos, visto que 
a taxa média do dólar no 1T16 foi de R$ 3,95 e no 1T17 foi de R$ 3,15.  

A Receita Líquida no Brasil cresceu 5,2% em comparação ao 1T16, principalmente 
devido à excelente performance da Divisão de Sistemas de Identificação, que apresentou 
crescimento de receita de 15,8% entre os períodos. A Certificadora Digital também 
contribuiu positivamente, com crescimento na Receita Líquida de 38,4%. A Divisão de 
Telecom apresentou queda na Receita Líquida de 41,3% no período, em função da 
queda de 27,7% nos volumes, associado a um real mais apreciado, visto que o preço do 
SIM Card é negociado em USD também no mercado local. Em Meios de Pagamentos 
Latam, a Receita Líquida caiu 13,9% no 1T17, acompanhando a queda de volumes de 
aproximadamente 12,2% no período.

 A Receita Líquida, em USD, das operações no exterior teve queda de 26,1% no 1T17, 
fortemente impactada pela queda de 25,8% na Receita Líquida dos Estados Unidos 
em USD, que continua sofrendo com volumes mais fracos no mercado de cartões, 
especialmente aqueles com chip, que neste trimestre tiveram queda de 18,2% em 
relação ao 1T16.

A variação cambial afeta a tradução em R$ do resultado das operações no exterior, que  
no 1T17 representou 38,4% do da Receita Líquida da Companhia no trimestre:

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA LÍQUIDA
(R$ MILHÕES)

1T16
1T17
Variação

443,1
358,5

-19,1%
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Composição da Receita 1T16

Composição da Receita 1T17

Brasil Exterior

47,4%
52,6%





Na composição da Receita Líquida da Companhia no 1T17, Meios de Pagamentos 
representou 38,4%, Sistemas de Identificação 35,6%, Telecom 20,7% e Certificadora 
Digital 5,3%.

59,1

43,7

3,95

3,14

1T16 1T17

Resultado em USD Câmbio médio
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EBITDA

O EBITDA1 no 1T17 totalizou R$ 50,4 milhões, uma queda de 27,1% em comparação ao 
registrado no 1T16 (R$ 69,1 milhões). 

O EBITDA no Brasil foi de R$ 48,2 milhões, acréscimo de 23,9% em relação aos R$ 38,9 
milhões apresentados no 1T16, devido a excelente performance da divisão de ID que 
teve EBITDA de R$ 45,0 milhões, 39,3% maior do que no 1T16.  O resultado da divisão de 
ID é uma combinação de melhores volumes, quando comparado ao 1T16 e ajustes que 
conseguimos realizar na nossa estrutura de custos.

Outro ponto positivo no Brasil é a Valid Certificadora, que apesar de não ter renovado seu 
principal contrato no final de 2016, vem conseguindo recompor sua rede de parceiros e, 
com isto, no 1T17 apresentou EBITDA 35% acima do 1T16. 

A divisão de Telecom apresentou números abaixo do ano passado em função da queda 
de 27,7% nos volumes e no preço médio do SIM Card vendido e, também, devido a não 
consolidação dos resultados da M4U, que no 1T16 havia contribuído com R$ 2,5 milhões 
para o EBITDA da Companhia. 

O EBITDA das operações no exterior foi de USD 653 mil no 1T17, resultado 91,5% abaixo 
dos  USD 7,7 milhões apresentados no 1T16.  Impactado por uma redução de volume 
de 28,4% na operação de Telecom, excluindo a operação brasileira, e uma redução de 
40,3% no volume de cartões financeiros emitidos nos Estados Unidos, além de pressões 
de queda no preço médio.

As divisões de Meios de Pagamento e Telecom sofreram forte impacto no resultado 
durante o 1T17, pois além de volumes mais fracos, todo o trabalho realizado ao longo 
de 2016 para melhorar nossa estrutura de custos, ainda não começou a impactar 
positivamente o resultado tendo em vista os projetos terem finalizado no final do 1T17.

56,3%

43,7%

DESEMPENHO FINANCEIRO E OPERACIONAL

EBITDA
(R$ MILHÕES)

AJUSTADO1      MARGEM2

1T16
1T17
Variação

15,0%
14,1%

-0,9 p.p.

69,1
50,4

-27,1%
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1EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2.
2 Sem considerar a equivalência patrimonial da Multidisplay.

Composição do EBITDA1 1T16

Composição do EBITDA1 1T17

95,7%

4,3%

Brasil Exterior
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LUCRO LÍQUIDO

Apresentamos no 1T17 um Lucro Líquido de R$ 7,6 milhões, 35,6% abaixo dos R$ 11,8 milhões registrados no 1T16.

Na linha de outras despesas operacionias destacamos os principais impactos referentes a Demonstração de Resultados do 1T17 em 
comparação com o 1T16 que afetaram o resultado:

• Amortizações da mais valia referentes a aquisição da Valid AS, no montante de R$ 3,3 milhões e que continuarão impactando o 
Lucro Líquido da Companhia em USD 390 mil/mês;
• Despesas com consolidação de plantas no Brasil e nos Estados Unidos  de R$ 6,9 milhões e 
• Gastos com consultoria com foco em melhoria de processos no valor de R$ 5,4 milhões;

Abaixo seguem as principais movimentações de Receitas e Despesas Financeiras ocorridas durante o trimestre:

DESEMPENHO FINANCEIRO E OPERACIONAL

1T16
1T17
Variação

11,8
7,6

-35,6%

06

Resultado Financeiro 1T16 1T17
Aplicação Financeira 4.433 8.356
Juros sobre debêntures e empréstimos -12.497 -16.971
Juros e Variação Cambial -10.313 -4.512
Variação Cambial e Juros de Mútuo -4.907 0
Juros e Variação Cambial de Leasing -595 -287
Variação Monetária 6.614 3.708
Despesas Bancárias -1.419 -1.016
Desreconhecimento de Operação Financeira 0 8.800
Outros -410 5
Total -19.094 -1.917

LUCRO LÍQUIDO
(R$ MILHÕES)
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Em um cenário desafiador com redução da demanda de cartões por parte dos bancos, 
o resultado da divisão de Meios de Pagamentos LATAM é um reflexo, principalmente de 
redução nos volumes de cartões em 12,2% quando comparado ao 1T16, associado 
ao fato de que os efeitos positivos do nosso trabalho para melhorar nossa estrutura de 
custos ainda não começou a ser refletido no resultado.

Conforme anunciamos, 2016 foi um ano em que, diante do cenário macroeconômico, 
demos início ao trabalho de revisar toda a nossa estrutura visando ajustar os custos 
para manter a rentabilidade da divisão, e, conforme previsto, neste 1T17 finalizamos a 
consolidação da produção de cartões plásticos em uma única planta. Durante o 2T17, 
trabalharemos na devolução do prédio, prevista para ocorrer até o final de junho.

Diante desse cenário, a Receita Líquida no 1T17 totalizou R$ 76,3 milhões, 13,9% abaixo 
do 1T16. Atingimos um EBITDA1 R$ -2,0 milhões no 1T17 (160,6% abaixo), com margem 
EBITDA de -2,6%, 6,3 p.p. menor se comparada ao 1T16.

A produção de cartões bancários representou 74,8% do total vs. 77,3% no 1T16. O 
volume dos cartões RFID e Contactless representaram 25,2% do volume total produzido 
vs. 22,7% reportados no 1T16.

Apesar de resultados muito fracos no 1T17, o que estamos vendo para o ano é uma 
ligeira melhora de volumes, que, associado aos impactos de reduções de custos que 
começaram a ser capturados ao longo do 2T17,  vão se traduzir em resultados melhores 
do que o apresentado no ano de 2016 e, consequentemente, margens acima do 
patamar de 4% apresentado no ano passado.

MEIOS DE PAGAMENTOS | LATAM

DESEMPENHO DAS DIVISÕES DE NEGÓCIO
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RESULTADO
(R$ MILHÕES)

RECEITA LÍQUIDA
1T16 
88,6

1T17
76,3

Variação
-13,9%

EBITDA1

1T16
3,3

1T17
-2,0

Variação
-160,6%

MARGEM EBITDA
1T16
3,7%

1T17
-2,6%

Variação
-6,3 p.p.

VOLUME
1T16
29,4

1T17
25,8

Variação
-12,2%

1EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2.
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Assim como a divisão de MP Latam, a divisão de Meios de Pagamentos nos Estados 
Unidos também passa por um processo de otimização da estrutura de custos, onde já 
estamos consolidando a produção de cartões plásticos de duas atuais plantas para uma 
terceira modernizada, obtendo menores custos fixos.

Analisando a Receita Líquida em USD, no 1T17 notamos uma redução de 25,8%, quando 
comparado ao 1T16 (US$ 19,6 milhões vs. US$ 26,4 milhões). A demanda por cartões 
EMV e Magnéticos continua enfraquecida nessa região. Apresentamos uma queda em 
Reais, totalizando no 1T17 R$ 61,5 milhões, 40,9% abaixo do 1T16. A variação na Receita 
em USD se explica pelo menor volume de (i) cartões financeiros em 40,3%  e, (ii) 36,4%  a 
menos no volume de gift cards na comparação entre os períodos.

O EBITDA1 no 1T16, totalizou US$ -1,1 milhões, 155,0% abaixo do 1T16 e com uma 
margem EBITDA de -5,4%%, 12,7 p.p. abaixo de 2016. 

Os cartões financeiros representaram 53.5% do volume reportado no período, e, apesar 
do menor volume ao longo do 1T17, esperamos uma recuperação de volume de cartões 
ao longo do ano de 2017, principalmente a partir do segundo semestre.

MEIOS DE PAGAMENTOS | USA

DESEMPENHO DAS DIVISÕES DE NEGÓCIO

RESULTADO
(R$ MILHÕES)

RECEITA LÍQUIDA
1T16
104,1

1T17
61,5

Variação
-40,9%

EBITDA1

1T16
7,6

1T17
-3,3

Variação
-143,4%

MARGEM EBITDA
1T16
7,3%

1T17
-5,4%

Variação
-12,7 p.p.

VOLUME
1T16
64,3

1T17
39,5

Variação
-38,6%

RECEITA LÍQUIDA (USD)
1T16
26,4

1T17
19,6

Variação
-25,8%

EBITDA1 (USD)
1T15
2,0

1T16
-1,1

Variação
-155,0%
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1EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2.
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A divisão de Sistemas de Identificação apresentou no 1T17 um crescimento de 15,8%, 
atingindo uma Receita Líquida de R$ 127,5 milhões, se comparada ao 1T16. No 1T17, 
2,1% da Receita da divisão vem da operação norte americana vs. 3,8% no 1T16.

O EBITDA1 no 1T17 atingiu R$ 45 milhões, 39,3% acima do 1T16, com uma margem 
EBITDA de 35,3%, 6,0 p.p. acima do mesmo período de 2016. Notamos um incremento 
de margem na divisão devido a um aumento de 5,8% no volume de documentos 
emitidos no Brasil ao longo deste trimestre, combinado aos ajustes que conseguimos 
realizar na estrutura de custos da divisão. Esta combinação de (i) incremento de volumes 
e (ii) esforços para otimizar nossa operação, levou a operação brasileira a um patamar  de 
margem bastante razoável de 36,8%.

Nos Estados Unidos, iniciamos a emissão de carteiras de habilitação no Estado de 
Washington em fevereiro de 2017, com a emissão de 108 mil carteiras de motoristas neste 
1T17, consolidando nossa presença no mercado americano e continuamos buscando 
oportunidades para oferecermos a melhor solução para os estados no segmento de 
Sistemas de Identificação.
 

SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO

DESEMPENHO DAS DIVISÕES DE NEGÓCIO

RESULTADO
(R$ MILHÕES)

RECEITA LÍQUIDA
1T16
110,1 

1T17
127,5

Variação
15,8%

EBITDA1

1T16
32,3

1T17
45,0

Variação
39,3%

MARGEM EBITDA
1T16 
29,3%

1T17
35,3%

Variação
6,0 p.p.

VOLUME
1T16
5,6

1T17
6,0

Variação
7,1%
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1EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2.
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A divisão de Telecom apresentou no 1T17, Receita de R$ 74,2 milhões, 41,3% abaixo 
do apresentado no 1T16, explicado principalmente por (i) uma redução nos volumes 
em 27,7% e  (ii) real mais apreciado no 1T17 na comparação com 1T16 (R$ 3,15 vs R$ 
3,95) em um mercado que o SIM Card é negociado em USD. As vendas provenientes do 
exterior representaram 82,2% no 1T17 vs. 84,0% no 1T16. O EBITDA1 no 1T17 foi de R$ 
8,0 milhões, 66,5% abaixo do 1T16 e com margem de 10,8%.

Analisando os resultados das operações fora do Brasil no 1T17 em USD, consolidamos 
uma Receita Líquida de US$19,4 milhões, uma queda de 28,1% se comparado ao mesmo 
período de 2016. O EBITDA atingiu US$ 2,3 milhões vs. US$ 4,6 milhões, queda de 50,0% 
na comparação entre os trimestres.

O volume do Brasil apresentou uma redução de 12,2% e representou 5,4% no 1T17 vs 
.4,5% no 1T16 . O volume das operações fora do Brasil apresentou uma queda de 28,4%.

O resultado da divisão vem demonstrando um momento difícil para o SIM Card tradicional 
em um mercado com baixo crescimento e quedas de preços médios e gostaríamos de 
ressaltar que a estratégia que iniciamos com a compra da Valid Ásia foi fundamental para 
aumentarmos nossa escala e reduzir nossos custos na compra do chip, que tem nos 
permitido competir neste cenário.

TELECOM

DESEMPENHO DAS DIVISÕES DE NEGÓCIO

RESULTADO
(R$ MILHÕES)

RECEITA LÍQUIDA
1T16
126,5

1T17
74,2

Variação
-41,3%

EBITDA1

1T16
23,9

1T17
8,0

Variação
-66,5%

MARGEM EBITDA2

1T16
16,9%

1T17
10,8%

Variação
-6,1 p.p.

VOLUME
1T16
103,7

1T17
75,0

Variação
-27,7%

10
1EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2. 2Sem considerar a equivalência patrimonial da Multidisplay
³ Excluindo a operação no Brasil

RECEITA LÍQUIDA (USD)³

1T16
27,0

1T17
19,4

Variação
-28,1%

EBITDA (USD)³
1T16
4,6

1T17
2,3

Variação
-50,0%
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A Valid Certificadora é credenciada a emitir certificados digitais ICP-Brasil, tais como 
e-CPF, e-CNPJ, NF-e, CT-e, SSL, todos eles essenciais à atuação profissional de pessoas 
físicas e jurídicas nos relacionamentos eletrônicos com empresas e instituições de todos 
os segmentos de mercado e esferas de governo.

No 1T17 consolidamos uma Receita Líquida de R$ 19,1 milhões, crescimento de 38,4% 
se comparada aos R$ 13,8 milhões em 2016. A Certificadora Digital representou no 1T17 
5,3% da Receita e 5,4% do EBITDA1 da Valid.

O EBITDA no 1T17 atingiu R$ 2,7 milhões e margem de 14,1%, crescimento de 35% e 
redução de 0,4 p.p. se comparados respectivamente com os mesmos períodos de 2016.

Conforme  comunicamos no  4T16, a forma de negociação com os nossos parceiros 
tem sido diferente do modelo que tínhamos anteriormente, onde em grande parte 
dos contratos o parceiro vendia o certificado digital pelo preço cheio para o cliente e 
repassava à Valid Certificadora o percentual contratado por certificado vendido. Nos 
modelos atuais, estamos buscando fazer de forma que o preço cheio seja repassado 
à Valid Certificadora e o percentual contratado de comissão sobre venda seja pago 
ao parceiro comercial. Isto fará com que os resultados apresentados em 2017 
apresentem um aumento de receita maior do que o crescimento de EBITDA1 e, 
consequentemente, aparente queda de margem em comparação aos níveis históricos.

No final de 2016 não renovamos o contrato com um dos nossos principais 
clientes que representava 25% do nosso volume de certificados digitais. 
Ainda assim, estamos tendo êxito no trabalho de recuperação de rede e 
aumento de pontos de atendimento em locais com demanda acentuada.

CERTIFICADORA DIGITAL

DESEMPENHO DAS DIVISÕES DE NEGÓCIO

RESULTADO
(R$ MILHÕES)

RECEITA LÍQUIDA
1T16
13,8

1T17
19,1

Variação
38,4%

EBITDA1

1T16
2,0

1T17
2,7

Variação
35,0%

MARGEM EBITDA
1T16
14,5%

1T17
14,1%

Variação
-0,4 p.p.

VOLUME
1T16
105,2

1T17
118,1

Variação
12,3%
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1EBITDA Ajustado, para maiores detalhes, vide página 2.



RELEASE DE
RESULTADOS 1T17

FLUXO DE CAIXA

As atividades de investimento totalizaram R$ 8,9 milhões em CAPEX.

Em atividades de financiamento foram gastos no 1T17 o total de R$ 31,4 milhões e as principais movimentações foram: 

- Pagamento de leasing, debêntures, financiamentos e empréstimos: R$ 12,8 milhões;

- Pagamento de R$ 13,2 milhões sob a forma de juros sobre capital próprio líquido de impostos;

- R$ 3,7 milhões referentes ao programa de recompra de ações.

A geração de caixa operacional no 1T17 é resultado de um Lucro menor, principalmente em função do pior resultado das operações de fora 
do Brasil.

A geração de caixa 
operacional no 1T17 
totalizou R$ -10,2 milhões 
vs um resultado de R$ 25,4  
milhões no 1T16.

12

394,8

-10,2 -3,7 -12,8 -8,9 -13,2 -1,7

5,9 3,3 353,5

Caixa Inicial Caixa Líquido
Gerado

Ações em
Tesouraria

Leasing,
debêntures, fin

e emp

CAPEX Div e JSCP
(líquido de
Imposto)

Dívida (Juros) Títulos e Valores
Mobiliários

Outros Caixa Final
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ENDIVIDAMENTO

A posição das dívidas no dia 31/03/2017 era de:

DÍVIDA BRUTA
775,4

CAIXA
353,5

DÍVIDA LÍQUIDA
421,9

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA
1,7

EBITDA/DESPESAS
FINANCEIRAS LÍQUIDAS
6,1

13

89,7
131,0

199,6

2017 2018 2019

Dívida atrelada a R$

69,3

25,2
14,2

2,6 0,5 0,1

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dívida atrelada a US$

309,5

210,9
244,7

8,3 1,5 0,4

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dívida Total Consolidada em R$ + Juros apropriados até 31/03

Neste ano, temos aproximadamente R$ 73 milhões para liquidar relativos à emissão de debêntures e BNDES, onde R$ 62,5 milhões 
já foram pagos no final de abril. Com relação à dívida em USD, ao longo de 2017 teremos USD 69,3 milhões para amortizar, que serão 
pagos através do refinanciamento que já está em fase final de negociação e deverá acontecer nos próximos dias.
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MERCADO DE CAPITAIS

EVENTO DATA EXERCÍCIO POSIÇÃO ACIONÁRIA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR AÇÃO R$ VALOR BRUTO R$

JCP 12/12/2016 2016 15/12/2016 27/01/2017 0,235294 15.218.604,26

Dividendos 28/04/2017 2016 28/04/2017 12/05/2017 0,168079 10.842.134,40

DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

14

Mantemos o compromisso de distribuir pelo menos 50% do nosso lucro líquido ajustado sem que isto comprometa nossa política de 
crescimento também através de aquisições e desenvolvimento de novos negócios.

Em janeiro/2017, pagamos o valor bruto R$ 15,2 milhões em JCP e no dia 28/04/2017 foi deliberado o pagamento de R$ 10,8 milhões 
em dividendos, que serão pagos no mês de maio, totalizando um payout de 64,7% referente aos resultados do exercício de 2016.



RELEASE DE
RESULTADOS 1T17

DESEMPENHO DAS AÇÕES

O volume financeiro médio diário no trimestre foi de R$ 9,3 milhões, 47,7% inferior ao 1T16.

O gráfico abaixo demonstra o desempenho das ações da Valid durante o primeiro trimestre de 2017:

Desempenho em 2017
VALID X IBOVESPA X SMALL CAPS X IBX
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As ações da Valid (VLID3) estão 
listadas no Novo Mercado 
da BM&FBovespa desde 
abril de 2006. No dia 31 de 
março de 2017, os papéis 
fecharam cotados a R$ 22,60, 
o equivalente a um valor de 
mercado de R$ 1.463 milhões 
para a Companhia.
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TELECONFERÊNCIAS COM WEBCAST

11 de maio de 2017  (quinta-feira).

Português:
9h (BRT) / 8h (US ET) / 13h Londres
Número de conexão: +55 (11) 3127-4971
Número de conexão: +55 (11) 3728-5971
Código: Valid

Inglês:
11h (BRT) / 10h (US ET) / 15h Londres
Número de conexão: +1 (412) 317 6776
Código: Valid

Transmissão ao vivo via webcast:

Para acessar em português clique aqui.

Para acessar em inglês clique aqui.

EVENTOS PARA DISCUSSÃO DE RESULTADOS 1T17

16

http://webcast.engage-x.com/Cover.aspx?PlatformId=3Vv%2BWfotHGs3WvjB7i%2B16g%3D%3D
http://webcast.engage-x.com/Cover.aspx?PlatformId=lpiWQO%2B%2FiwcEuHO1j76lEA%3D%3D
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ATIVO Dez 2016 Mar 17 Dez 2016 Mar 17

Circulante

  Caixa e equivalentes de caixa 252,5 215,3 394,8 353,5

  Títulos e valores mobiliários -                       -                       5,8 -                       

  Contas a receber de clientes 111,3 129,0 298,5 288,8

  Créditos com partes relacionadas 0,4 0,6 -                       -                       

  Impostos a recuperar 11,7 14,2 25,2 45,9

  Estoques 61,9 58,3 129,0 124,0

  Outras ativos circulantes 7,6 8,6 49,2 55,5

445,4 426,0 902,5 867,7

Não Circulante

    Contas a receber de clientes 4,3 11,5 12,7 19,0

    Títulos e valores mobiliários 0,3 0,2 0,3 0,2

    Depósitos judiciais 31,4 31,0 37,3 37,1

    Impostos a recuperar 20,7 21,0 21,3 21,6

    Imposto de renda e contribuição social diferidos 37,2 39,4 66,6 74,3

    Outras contas a receber 1,5 1,4 5,5 5,3

  Investimentos 729,4 720,8 -                       -                       

  Imobilizado 209,6 202,1 400,5 384,0

  Intangível 28,0 26,8 627,9 609,3

1.062,4 1.054,2 1.172,1 1.150,8

Total do ativo 1.507,8 1.480,2 2.074,6 2.018,5

PASSIVO Dez 2016 Mar 17 Dez 16 Mar 17

Circulante

  Fornecedores 34,4 33,4 106,0 87,1

  Débitos com partes relacionadas 1,5 2,3 -                       -                       

  Empréstimos, financiamentos, debêntures e leasing a pagar 85,9 84,6 326,0 320,3

  Salários, provisões e encargos sociais a recolher 35,9 34,6 68,0 65,3

  Impostos, taxas e contribuições a recolher 5,8 8,3 11,7 15,6

  Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 13,2 -                       13,2 -                       

  Adiantamento de clientes e outras contas a pagar 4,2 4,6 19,1 18,0

180,9 167,8 544,0 506,3

Não Circulante

  Empréstimos, financiamentos,debêntures e leasing a pagar 331,3 325,5 475,4 455,1

  Provisões 14,9 14,2 19,8 19,4

  Imposto de renda e contribuição social diferidos -                       -                       33,0 32,8

  Outras contas a pagar -                       -                       10,3 20,7

346,2 339,7 538,5 528,0

Total do Passivo 527,1 507,5 1.082,5 1.034,3

Patimônio líquido 

  Capital social 740,8 740,8 740,8 740,8

  Reservas de capital e ações em tesouraria 8,1 4,4 8,1 4,4

  Reservas  de lucros 298,2 298,2 298,2 298,2

  Ajustes acumulados de conversão (77,2) (89,1) (77,2) (89,1)

  Proposta de distribuição de dividendos adicionais 10,8 10,8 10,8 10,8

  Lucros acumulados -                       7,6 -                       7,6

Patrimônio líquido atribuível aos proprietários da 

Controladora 980,7 972,7 980,7 972,7

Participação não Controladoras -                       -                       11,4                 11,5

Total do Patimônio Líquido 980,7             972,7             992,1             984,2             

Total do passivo e patrimônio líquido 1.507,8 1.480,2 2.074,6 2.018,5

BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ milhões)

CONTROLADORA CONSOLIDADO

CONTROLADORA CONSOLIDADO
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1T16 1T17 1T16 1T17

Receita de venda de bens e/ou serviços 159,6 169,0 443,1 358,5

Custo dos bens e/ou serviços vendidos (136,6) (137,8) (336,6) (281,4)

Lucro Bruto 23,0 31,2 106,5 77,1

Despesas com vendas (10,6) (8,1) (36,9) (28,0)

Despesas gerais e administrativas (10,0) (10,0) (26,1) (22,8)

Outras despesas operacionais (0,2) (10,9) (6,4) (17,2)

Resultado de equivalência patrimonial 17,2                 1,9                   1,1                   -                       

Lucro antes do resultado financeiro 19,4 4,1 38,2 9,1

Receitas financeiras 5,1 15,5 11,9 21,1

Despesas financeiras (15,0) (14,1) (31,0) (23,0)

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 9,5 5,5 19,1 7,2

Imposto de renda e contribuição social correntes 1,5 -                       (8,7) (7,7)

Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,8 2,1 1,4 8,5

Lucro líquido do período 11,8 7,6 11,8 8,0

Resultado atribuível a

Proprietários da Controladora 11,8 7,6 11,8                 7,6

Participações não controladoras -                       -                       0,0 0,4

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS TRIMESTRAIS (em R$ milhões)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
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1T16 1T17 1T16 1T17

Fluxo de caixa de atividades operacionais
Caixa gerado nas operações 13,4 19,4 63,5 42,8

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social 9,5 5,5 19,1 7,2

  Depreciação 8,6 10,5 17,3 18,0
  Baixa de ativos 0,1 0,1 1,7 0,1
  Amortização 1,3 1,6 11,6 10,2
  Amortização mais valia dos estoques -                       -                       0,7 -                       
  Atualização de depósito Judiciais -                       (0,6) -                       (0,6)
  Provisão para obsolescência de imobilizado -                       -                       -                       (0,3)
  Provisão para obsolescência de estoque -                       -                       -                       (0,6)
  Provisões (0,6) (0,6) (4,0) (0,4)
  Provisão para perdas sobre créditos (0,1) (0,1) 0,2 (0,1)
  Equivalência patrimonial (17,2) (1,9) (1,1) -                       

  Desreconhecimento de passivo financeiro -                       (8,8) -                       (8,8)
  Despesa de juros sobre debêntures e empréstimos e financiamentos 8,8 13,2 12,5                 17,0
  Juros e variação cambial de adiantamentos e leasing 0,6 0,2 0,6                   0,3
  Juros e variação cambial sobre mútuos 2,4 -                       4,9                   -                       

  Outras variações cambiais -                       0,3                   0,8

Variações nos ativos e passivos (9,6) (33,3) (38,1) (53,0)

  Contas a receber de clientes (4,1) (24,9) (17,1) (0,3)
  Títulos e valores mobiliários -                       -                       5,1 -                       
  Impostos a recuperar (2,4) (2,8) (6,6) (6,9)
  Estoques (2,3) 3,5 (3,7) 4,2
  Depósitos judiciais (0,2) 0,8 (0,2) 0,8
  Outras contas a receber 0,3 (1,2) (3,8) (8,3)
  Fornecedores (8,7) (10,3) (19,9) (30,7)
  Salários, provisões e encargos sociais a recolher 7,1 (1,3) 12,6 (3,2)
  Impostos, taxas e contribuições a recolher 1,2 3,4 0,9 3,0
  Adiantamento de clientes e outras contas a pagar (0,5) 0,4 2,0 (4,8)
  Pagamento de IR e CSLL -                       (0,9) (7,4) (6,8)

 Caixa gerado  pelas atividades operacionais 3,8 (13,9) 25,4 (10,2)

 Fluxo de caixa de atividades de investimentos

  Aquisição e baixa de imobilizado (4,3) (2,7) (26,8) (4,9)
  Aquisição e baixa de intangível (1,2) (0,5) (0,8) (4,0)
  Aumento de capital em controladas (1,3) (1,4) -                       -                     
  Títulos e valores mobiliários -                       0,1 -                       5,9                   

  Outros Investimentos avaliados a custo (0,6) -                       (0,6) -                       

 Caixa líquido gerado (consumido) atividades investimentos (7,4) (4,5) (28,2) (3,0)

  Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Dividendos pagos (8,2) -                       (8,2) -                       
  Juros sobre capital próprio pagos líquidos (4,8) (13,2) (4,8) (13,2)
  Ações em tesouraria -                       (3,7) -                       (3,7)
  Pagamento Leasing (1,4) (1,9) (1,8) (2,6)
  Pagamento de juros sobre financiamentos -                       -                       (0,3) (0,2)
  Pagamento de financiamentos -                       -                       (1,7) (1,7)
  Pagamento de Empréstimos -                       -                       (1,6) (8,5)
  Pagamento de juros sobre empréstimos -                       -                       (1,2) (1,5)

Caixa  gerado (consumido) atividades de financiamento (14,4) (18,8) (19,6) (31,4)

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (18,0) (37,2) (22,4) (44,6)

Saldos do caixa e equivalentes de caixa

Saldos do caixa e equivalênte de caixa no início do exercício 77,1 252,5 241,3 394,8

Efeitos de mudanças de câmbio sobre saldo de caixa e equivalente de caixa -                       -                       (8,1) 3,3
mantido em moeda estrangeira

Saldos do caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 59,1 215,3 210,8 353,5

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (18,0) (37,2) (22,4) (44,6)

Conciliação do lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda 
e contribuição social com o caixa gerado pelas atividades 
operacionais

CONTROLADORA CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (em R$ milhões)


