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Volume de Negócios:16,8 Milhões euros 

Resultado Operacional Bruto (EBITDA): 2,0 Milhões euros  

Margem EBITDA: 12,0%  

Resultado Líquido: 326 mil euros  

Autonomia Financeira: 44,2% 
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Nota Introdutória 

O Ano de 2015 foi um ano de profunda transformação para a Glintt, como consequência de um 

processo de reorientação estratégica que ainda decorre e que, até à data, tem sido implementado 

com sucesso.  

Este processo que visa, em termos comerciais e operacionais, obter um maior enfoque nas áreas de 

Saúde e em outras áreas de maior valor acrescentado, incluiu em 2015 a alienação das áreas de 

“Business Process Outsourcing”, de “Terminais de Pagamento” e de “Recrutamento e Colocação de 

Recursos Humanos e a descontinuação da Atividade de Datacenters em Angola e o encerramento do 

escritório na Polónia. 

Neste contexto, informamos os senhores acionistas e o mercado de que, em termos de apresentação 

de contas, os dados relativos ao 1º trimestre de 2015 foram reexpressados para refletir os impactos 

das operações descontinuadas e permitir comparabilidade da atividade económica com a 

apresentada no 1º trimestre de 2016. Tal metodologia será seguida ao longo de todo o ano de 2016. 

Mais informamos que, para efeitos da reexpressão das contas de 2015, foram expurgados do 

perímetro de consolidação as operações, fluxos de caixa, ativos e passivos das empresas alienadas 

e/ou descontinuadas: Glintt – Technology Enabled Services, S.A., Glintt – Business Process 

Outsourcing, S.A., Netpeople – Tecnologias de Informação S.A., Glintt Polska Sp. z.o.o e Solservice 

Angola, S.A.  
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1. Análise do Volume de Negócios 

O Volume de Negócios consolidado da Glintt no primeiro trimestre de 2016 ascendeu a 16,8 Milhões 

de Euros, o qual representa um crescimento de 17% quando comparado com os 14,4 Milhões de 

Euros verificados nas contas reexpressadas do período homólogo de 2015. 

Esta evolução deveu-se quer à atividade doméstica quer à atividade internacional, em particular nas 

geografias Reino Unido, Irlanda e Brasil, verificando-se assim um contributo dos mercados 

internacionais de 28% do volume de negócios total.  

       

 

Relativamente à composição do volume de negócios, verificou-se uma evolução favorável, quer da 

componente de bens, quer da componente de serviços, com a generalidade das linhas de negócio 

a apresentarem crescimentos favoráveis no primeiro trimestre do ano.  

  



                    Resultados Consolidados 1º trimestre de 2016 | Informação Privilegiada 

  

     5 

2. Análise dos Resultados Operacionais 

No primeiro trimestre de 2016, a Glintt obteve um EBITDA de 2 Milhões de Euros verificando-se um 

crescimento de 58% face a igual período de 2015. A margem EBITDA cresceu igualmente neste 

primeiro trimestre de 8,9% para 12,0%.  

Esta performance reflete o resultado de duas medidas estratégicas fundamentais: i) a reorganização 

das áreas operacionais e focalização em áreas de maior valor acrescentado; e ii) reestruturação das 

estruturas de backoffice e apoio ao negócio, onde no primeiro trimestre do ano se verificaram 

importantes reduções de custos, face a igual período de 2015, resultantes das medidas tomadas ao 

longo de 2015. 

 

A Glintt tem vindo a promover iniciativas que visam a captação, contratação e manutenção dos 

melhores quadros técnicos profissionais, tendo reforçado a sua equipa de colaboradores e 

introduzido importantes alterações na Política de Compensações, sobretudo na componente 

variável o que originou um aumento de 7,4% na rubrica de gastos com pessoal.  
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3. Análise de Resultados Líquidos 

No primeiro trimestre de 2016, os Resultados Líquidos da Glintt foram de 326 mil euros, crescendo 

3% face a igual período em 2015.  

 

 

4. Autonomia Financeira 

A Glintt continua a evidenciar uma boa estrutura de capitais para fazer face aos seus compromissos 

financeiros, o que se reflete no rácio de autonomia financeira de 44,2%. 

A Dívida Financeira Bruta reduziu 5,7 Milhões de Euros, no primeiro trimestre do ano, situando-se 

nos 40 Milhões de Euros.  
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5. Perspetivas Futuras 

Do ponto de vista estratégico, a Glintt continuará em 2016 a prossecução do plano de Organização 
Corporativa e das Áreas de Negócio, o qual incluirá a implementação de um Novo Modelo 
Organizativo, o qual, uma vez implementado, dotará a companhia de uma estrutura mais eficiente, 
nas vertentes societária, dirigente e operacional, bem como permitirá em simultâneo alavancar o 
crescimento da atividade e aumentar a competitividade no mercado, com menores custos de 
funcionamento e suporte. 

Do ponto de vista de mercado, a Glintt irá manter o foco no sector da Saúde – em especial Farmácias 
e Hospitais – desenvolvendo, investindo e adaptando a sua oferta comercial às novas tendências de 
mercado e necessidades dos clientes, bem como noutros setores de mercado onde o seu know-how e 
consultoria aplicacional e de negócio, aliado à existência de soluções próprias e diferenciadores, lhe 
permite apresentar aos clientes soluções ágeis e de elevado valor acrescentado. 

Neste primeiro trimestre de 2016, e nesta nova configuração societária, é de realçar o Volume de 
Negócios de cerca de 17 Milhões de Euros e uma margem EBITDA de 12%. 

A Administração da Glintt acredita que a empresa está a desenvolver com sucesso a estratégia correta 
com vista a maximizar o valor a todos os stakeholders, nomeadamente acionistas, colaboradores, 
clientes, fornecedores, parceiros e financiadores, sendo que, adicionalmente, é sua convicção que o 
aumento da participação do maior acionista de 49,7% para mais de 73%, em resultado do sucesso da 
OPA lançada no 2º semestre de 2015, vem reforçar e robustecer a própria Glintt de forma significativa. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintra, 24 de maio de 2016 

A ADMINISTRAÇÃO 
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Demonstração Consolidada dos Resultados 
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Balanço Consolidado 
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Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A.  

Sociedade Aberta 

Beloura Office Park, Ed. 10, Qta. da Beloura 
2710-693 Sintra, Portugal 

 
Capital Social: 86.962.868 €  

Matrícula na C.R.C. de Sintra  
Pessoa Coletiva nº 503.541.320 

 
 

Raul Lufinha 
Investor Relations 

Tel.+ 351 219 100 200  
Fax+ 351 219 100 299 

investor.relations@glintt.com 
 


