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Anunciamos com entusiasmo os excelentes
resultados do 3T21!
Destaques Financeiros
• ARR recorde de R$ 286,9 MM
(+88% vs. 3T20)
• Receita líquida de R$ 92,1 MM
(+74% vs. 3T20)

• Receita recorrente de R$ 81,4 MM
(+74% vs. 3T20)

Integralizamos
R$ 150 MM da 2ª
emissão de debêntures
e captamos mais de
R$ 400 MM no Follow on

Concluímos a 21 a.
transação de M&A - a
aquisição de
participação maioritária
na QuiteJá

Anunciamos o
investimento direto na
CashWay

• EBITDA aj. de R$ 16,6 MM
(+88% vs. 3T20)
• Margem EBITDA aj. de 18,0%
(+1,3p.p. vs. 3T20)
• Posição de Caixa de R$ 619,6 MM
(+R$ 465,5 MM vs. 2T21)

Selecionamos a Canary
como mais uma parceira
em venture capital

Firmamos parceria com a
TechRules para soluções
de gerenciamento de
patrimônio
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Inovação
Um trimestre de
evolução das estratégias
Open Finance e
Open Innovation

Ganhamos relevância na estratégia Open Finance
3ª Fase
Open Finance

Estratégia fortalecida com produtos PIX e APIs focada
na entrega da melhor camada de infraestrutura para o
mercado

Iniciação de transações de Pix por iniciadores de transação de pagamento, com a
entrada gradual dos demais arranjos de pagamento – TED, Boleto e Débito em Conta

Oportunidades
Prospecção de novos clientes;
Atuação dentro e fora da carteira de clientes (cross sell);
Modelo de remuneração - Setup/Volumetria;

Parceiros

+13 +100
Clientes

Prospects

Destaque para um grande
banco global
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Através do Open Innovation estamos promovendo a
transformação da Sinqia e do setor...

1. Inovações do
mercado financeiro

2. Aceleração de
go-to-market

Novas tecnologias e
funcionalidades

Através de parcerias e
investimentos

3. Sinqia Digital

4. Sandbox Sinqia

Ampliação de
funcionalidades e target
para M&A

Ambiente de criação de
novos produtos e
colaboração com
ecossistema
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Com resultados expressivos nos tornamos uma das
referências em Open Innovation para o setor financeiro
Torq
Ventures

+40

Fundos de VC

Aceleratoras
e Hubs

Bigtechs

Investidas

Figuramos nas principais publicações e
eventos de Corporate Venture Capital
Aumentamos nossa relevância
ampliando nossa originação
Ampliamos nossos investimos e
fechamos parceria com a Canary com
foco na segunda onda das fintechs
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M&A
Um trimestre de início de
um novo ciclo de
consolidação

Concluímos um ciclo de consolidação com significativa
expansão do ecossistema e do resultado...

90% dos recursos

Receita Líquida (R$ MM)
351
351

consumidos

210
210

175

6 aquisições

2X
2019
2019

realizadas

2020
2020

2T21
2Q21Run
RunRate
Rate

Margem EBITDA (%)
Itaú Soluções
Prev.

22,4%
22.4%
12,0%
12.0%

14,4%
14.4%
+10,4
p.p.

Divisão da

Mercer Brasil
2019

2020
2020

2T21
2Q21Run
RunRate
Rate
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Iniciamos um novo ciclo consolidação para completar a
jornada do cliente...

Operação
do produto

Onboarding
do cliente
Prospecção do
cliente

Monetização
do cliente
Venda do
produto
Criação do
produto
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...e adquirimos o controle da QuiteJá!
Transação
• Aquisição de 51% do capital
por R$ 38,2 MM

Estendemos as
fronteiras do nosso
TAM

Ampliamos o portfólio
de produtos da unidade
Sinqia Digital

Aumentamos a
relevância do modelo
SaaS

• Parcela a vista em dinheiro:
R$ 19,1 MM
• Parcela a vista em ações:
R$ 19,1 MM

Receita líquida de
R$ 20,3 MM*

EBITDA de
R$ 5,4 MM*

(+111,5% vs. LTM-2T20)

(margem de 26,6%)

* LTM – 2T21

• Opção de compra de 49% do
capital com preço vinculado a
metas de longo prazo
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Resultados Financeiros
Um trimestre marcado
por forte crescimento

Reportamos novo recorde no ARR de Software e
crescimento substancial...
Adição de R$ 134,5 MM vs. 3T20 (+88,3%)
Adição de R$ 14,1 MM vs. 2T21 (+5,2%)

286,9

272,8
227,2
175,2

152,4

152,4

3T20

104,3

104,3

66,5

18,0
+3,2%

157,2

4T20

+2,2%

160,7

+4,9%

1T21

Orgânico

168,5

2T21

+8,4%

182,6

3T21

Inorgânico

Valores em R$ MM | Inorgânico = Tree, Fromtis, ISP, Simply e FEPWeb
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...registramos um novo recorde na Receita Líquida e elevado
percentual de recorrência...
Receita Líquida Total

Receita Recorrente

Valores em R$ MM

15

...um crescimento de três dígitos no Lucro Bruto com
excelente desempenho em Software...
Lucro Bruto Total

Lucro Bruto de Software

*Sem depreciação e amortização | Valores em R$ MM

Lucro Bruto de Serviços
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...e incremento das despesas pela consolidação de
aquisições.
Despesa total

Gerais e Admin.

*Sem depreciação e amortização | Valores em R$ MM

Comerciais e Marketing
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Reportamos uma evolução substancial no EBITDA Ajustado
e elevada Margem...
Lucro Líquido

EBITDA Ajustado

18,0

3,8%

3,2%

1,6%

16,0

5,0%

1,0%
14,0

0,0 %

+463,1%
12, 0

10,0

-5,0%

8,0

-10,0%

11,6

6,0

+248,4%
4,0

-15,0%

2,0

0,9

3,0

3T20

3T21

2,1
0,0

Valores em R$ MM

LTM-3T20
% Margem líquida

-20,0 %

LTM-3T21
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...e reabastecemos o caixa para suportar nosso novo ciclo de
consolidação!

$

Caixa Líquido Ajustado

Caixa bruto*
Aumentou para R$ 619,6 MM
(+R$ 465,5 MM) por conta da oferta de
debêntures (R$ 150 MM*) e da oferta de
ações (R$ 400 MM)

272,7
54,3
619,6

Dívida bruta*

401,3

347,0

Aumentou para R$ 272,7 MM
(+R$ 143,5 MM) por conta da oferta de
debêntures (R$ 150 MM)
Caixa Bruto

Dívida Bruta

Caixa Líquido

Títulos e
Valores
Mobiliários

Caixa Líquido
Ajustado

Valores em R$ MM | *Não considera desembolso de Mercer e QuiteJá e a parcela não integralizada de R$ 100 MM das debêntures
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Entregamos resultados crescentes e
aceleramos o plano de expansão

Capitalizamos
... e demos início a mais um
ciclo de crescimento,
preparados para as novas
oportunidades de mercado

Expandimos

Inovamos

... nosso portfolio de
produtos, o pipeline de
aquisições e o mercado
endereçável

... com investimentos em
P&D, parcerias e
importantes avanços no
programa de CVC
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Q&A

Aviso Legal
O presente material foi elaborado pela Sinqia S.A. (“Sinqia”) (B3: SQIA3) e
pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e/ou
previsões da administração sobre eventos ou resultados futuros. Essas
declarações envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados
materialmente divergentes daqueles projetados. Tais declarações estão
baseadas em dados disponíveis no momento, da Sinqia e do setor em que a
Sinqia se insere, e não tem por objetivo serem completas ou servirem de
aconselhamento a potenciais investidores, de forma que os leitores não
devem se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. O
investimento nos valores mobiliários de emissão da Sinqia envolve
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, os
potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas no Formulário de Referência, nas demonstrações
financeiras acompanhadas pelas respectivas notas explicativas e, se for o
caso, nos documentos da oferta, entre outros. Os negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou perspectivas
podem ser afetados de maneira adversa por fatores de risco atualmente
conhecidos ou não. Esta apresentação não se constitui em uma oferta de
venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário da
Sinqia.

Sinqia S.A. (B3: SQIA3)
Relações com Investidores

ri@sinqia.com.br
(11) 3478-4845
(11) 3478-4788

ri.sinqia.com.br

