
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
CNPJ nº 00.028.986/0001-08
Relatório da Administração

Balanço Patrimonial - 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

Apresentamos as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020. As presentes demonstrações financeiras 
consolidadas foram apresentadas e elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão substancialmente 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (“IFRS”) 
emitidas pelo IASB.
Mercado e Vendas: A Elevadores Atlas Schindler Ltda. comprovou ao longo 
de 2020 sua capacidade de adaptação diante de mudanças inesperadas 
e adversidades. Sem precedentes, a crise deflagrada pela COVID-19 
teve impacto nos negócios, minimizado pelo potencial da companhia 
para atuar prontamente em situações de crises e por sua estratégia de 
atuação baseada em três áreas de negócio - novas instalações, serviços 
de manutenção e reparo e modernização. No hall da prestação de serviços 
essenciais à população, a empresa manteve suas atividades de campo 

para atendimento aos clientes e manutenção da mobilidade segura em 
seus equipamentos com a adoção de todos os protocolos e revisão de 
procedimentos para garantir a integridade das pessoas. Apesar do ambiente 
adverso, a Atlas Schindler perseguiu com determinação seus objetivos de 
longo prazo, acelerou projetos de inovação e manteve os investimentos 
em tecnologia que fortaleceram sua presença no território nacional como 
principal fornecedora de elevadores, escadas e esteiras rolantes, superando 
a marca de 225 mil elevadores comercializados. O ano foi marcado por 
incrementos nas funcionalidades da solução Schindler Ahead, permitindo 
serviços digitais de última geração como Schindler ActionBoard e Schindler 
TeleAlarm. E em resposta à situação de emergência gerada pela pandemia 
do novo coronavírus, a companhia colocou no mercado, em tempo recorde, 
soluções de CleanMobility com uma gama de inovações touchless e 
opções de higienização que aumentam a segurança dos usuários de seus 
equipamentos. A Empresa também registrou investimentos e avanços 

 Notas 2020 2019      
Receita líquida de vendas e serviços 22 1.985.993 2.004.435
Custo dos produtos vendidos  (1.250.500) (1.273.694)      
Lucro bruto  735.493 730.741
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas com vendas  (63.746) (64.856)
Despesas comerciais e administrativas 23 (308.951) (314.211)
Outras receitas operacionais líquidas 24 5.809 42.292      
Lucro antes das receitas e despesas  
 financeiras  368.605 393.966
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 126.904 79.844
Despesas financeiras 25 (149.399) (88.979)      
  (22.495) (9.135)
Lucro antes do imposto de renda e  
 contribuição social  346.110 384.831
Imposto de renda e contribuição social  
 correntes 26 (111.742) (132.733)
Imposto de renda e contribuição social  
 diferidos 26 2.038 14.297      
Lucro líquido do exercício  236.406 266.395      
Lucro líquido atribuído aos quotistas  236.406 266.395
Quotas  70.479 70.479      
Lucro líquido por quota no final do  
 exercício - R$  3,35 3,78      

 2020 2019    
Lucro líquido do exercício 236.406 266.395
Ganho líquido sobre hedge de fluxo de caixa  
 (Nota 22) 21.401 722
Efeito de imposto de renda (7.276) (245)    
 14.125 477
Remensuração de benefícios a empregados  
 (Nota 18) (14.870) (14.340)
Efeito de imposto de renda 5.056 4.876    
 (9.814) (9.464)
Outros resultados abrangentes do exercício 4.311 (8.987)    
Total de resultados abrangentes do exercício,  
 líquido de impostos 240.717 257.408    

Demonstração do Resultado 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

     Reserva de lucros              
  Capital Reserva Reserva Resultados Lucros 
  social de capital de lucros abrangentes acumulados Total              
Em 31 de dezembro de 2018  70.479 14.096 595.868 (861) (15.702) 663.880
Adoção CPC 06 - Efeito em 1º/01/2019  - - - - 63 63
Imposto diferido - Adoção do CPC 06  - - - - (21) (21)
Beneficio a empregados  - - - 4.185 (12.140) (7.955)
Contabilidade de hegde  - - - (175) - (175)
Outros  - - 90 - - 90
Lucro líquido do exercício  - - - - 266.395 266.395
Juros sobre o capital próprio  - - - - (34.000) (34.000)
Dividendos adicionais  - - (190.500) - - (190.500)
Reserva para retenção de lucros  - - 232.393 - (232.393) -              
Em 31 de dezembro de 2019  70.479 14.096 637.851 3.149 (27.798) 697.777              
Beneficio a empregados  - - - (530) - (530)
Contabilidade de hegde  - - - 13.337 - 13.337
Outros  - - 90 - - 90
Lucro líquido do exercício  - - - - 236.406 236.406
Juros sobre o capital próprio  - - - - (31.000) (31.000)
Dividendos adicionais  - - (148.500) - - (148.500)
Reserva para retenção de lucros  - - 177.608 - (177.608) -              
Em 31 de dezembro de 2020  70.479 14.096 667.049 15.956 - 767.580              

 2020 2019    
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro antes dos impostos sobre a renda e da  
 contribuição social 346.110 384.831
Itens que não afetam o caixa
Depreciação 44.175 48.522
Amortização 8.864 -
Demandas judiciais 10.211 (52.980)
Baixa de provisões do ativo permanente 350 (9.197)
(Reversão) baixa de provisões do estoque 11.132 (5.130)
Créditos extemporâneos - Nota 24 52.558 (41.309)
Variações em provisões (12.069) 1.620    
 461.330 326.357
(Acréscimo) e decréscimo de ativos:
Contas a receber de clientes e partes relacionadas,  
 líquido de provisão (52.097) 78.106
Estoques, líquido de provisão 15.265 (56.026)
Outras contas a receber 13.469 (20.713)
Depósitos judiciais (29.777) (41.022)
Impostos a recuperar (20.364) (773)
Acréscimo e (decréscimo) de passivos:
Fornecedores e partes relacionadas 48.837 16.148
Obrigações trabalhistas e tributárias (2.714) (8.739)

 2020 2019    
Passivos relacionados a contratos de clientes 64.913 (28.050)
Outras contas a pagar 16.767 10.627
Passivo de arrendamento 12.300 31.248    
Subtotal 527.930 389.207
Imposto de renda e contribuição social pagos (117.123) (119.604)    
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 410.807 269.603
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de bens imobilizados e intangível (84.123) (87.110)    
Caixa líquido aplicado nas atividades de  
 investimentos (84.123) (87.110)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Distribuição de dividendos e juros sobre capital  
 próprio pagos (179.500) (224.500)    
Caixa líquido aplicado nas atividades de  
 financiamento (179.500) (224.500)    
Acréscimo/(Decréscimo) líquido no caixa e  
 equivalentes de caixa 147.184 (42.007)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do  
 exercício 199.229 241.236
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 346.413 199.229    
Acréscimo/(Decréscimo) líquido no caixa e  
 equivalentes de caixa 147.184 (42.007)    

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicada)

Diretoria Executiva
Presidente Flávio Luis da Silva
Diretores André Piccinin Gualda
 Rodrigo Rodrigues Lameiras
 Wagner Domingues de Oliveira

As demonstrações financeiras da Companhia de 2020, foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalva datado de 30 de abril de 2021.

 Notas 2020 2019      
   Reapre-
Ativo   sentado na 
Circulante   Nota 2.3.6
 Caixa e equivalentes de caixa 5 346.413 199.229
 Contas a receber de clientes e partes  
  relacionadas 6 268.624 278.274
 Estoques 7 304.197 265.746
 Impostos a recuperar 8 77.344 56.980
 Outras contas a receber 9 9.820 21.105      
Total do ativo circulante  1.006.398 821.334

Não circulante
 Realizável a longo prazo  - -
 Depósitos judiciais 19 56.710 26.933
 Impostos diferidos ativos 26 92.812 98.504
 Impostos a recuperar 8 31.590 84.148
 Contas a receber de clientes 6 31.637 33.291
 Outros  1.855 2.385      
  214.604 242.261

Ativos de direito de uso 29 42.304 30.762
Imobilizado 11 186.240 186.102
Intangível 12 316.148 297.094      
Total do ativo não circulante  759.296 759.219      

Total do ativo  1.765.694 1.580.553      

 Notas 2020 2019      
   Reapre-
Passivo   sentado na 
Circulante   Nota 2.3.6
 Fornecedores e partes relacionadas 13 88.041 52.810
 Impostos a recolher 14 25.119 24.427
 Imposto de renda e contribuição social  
  a recolher  226 13.337
 Folha de pagamento e encargos sociais 15 107.249 108.565
 Passivos relacionados a contratos com  
  clientes 16 445.869 398.910
 Dividendos e juros sobre capital próprio  
  a pagar 10 50.500 50.500
 Passivo de arrendamento 30 14.758 10.879
 Outras contas a pagar 17 61.399 44.632      
Total do passivo circulante  793.161 704.060
Não circulante
 Passivos relacionados a contratos com  
  clientes 16 40.814 22.860
 Passivo de arrendamento 30 28.790 20.369
 Provisões 19 135.077 133.125
 Outras contas a pagar  272 2.362      
Total do passivo não circulante  204.953 178.716      
Total do passivo  998.114 882.776
 Patrimônio líquido
 Capital social 20.a 70.479 70.479
 Reservas de capital  14.096 14.096
 Reserva de lucros  683.005 613.202      
Total do patrimônio líquido  767.580 697.777      
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.765.694 1.580.553      

Marcia Adriana Pretti - Contadora - CRC 1SP 196601/O-7

 As notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

significativos nas ações para o lançamento no Brasil de sua nova plataforma 
global de elevadores modulares em 2021. Como em anos anteriores, a 
Atlas Schindler reforçou seu papel de protagonista no mercado nacional 
de transporte vertical. Empresa referência em seu segmento de atuação, 
mais uma vez a operação brasileira do Grupo Schindler recebeu as 
principais premiações concedidas pelo mercado. Entre elas, pela 11ª vez, 
ficou em 1º lugar na categoria Mecânica do Prêmio Valor 1000; foi eleita 
uma das Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas, pela 
5ª vez consecutiva; ficou entre os destaques na categoria Construção e 
Serviços Especializados do Prêmio Empresas Mais Estadão; pela 4º vez foi 
reconhecida como melhor atendimento na categoria Elevadores do Prêmio 
Reclame AQUI, e pode se orgulhar de ter recebido pela 15ª vez consecutiva 
o Prêmio Top of Mind Casa & Mercado, com o 1º lugar na categoria Marca 
de Elevadores.
Pessoas e Sustentabilidade: 2020 foi o ano no qual a Atlas Schindler 
pode demonstrar claramente que vive na prática seu compromisso com as 
pessoas. No auge da pandemia, a companha se mobilizou para, através 
de campanhas internas, totalizar pouco mais de meio milhão de Reais em 
doações. O pacote de auxílio contou também com a distribuição de 2 mil 
cestas básicas, 100 mil máscaras descartáveis, 2.700 protetores faciais 
produzidos na unidade fabril da companhia em Londrina (PR) e 4 mil litros 
de álcool em gel. Prezando a integridade física e a segurança financeira 
dos colaboradores, a empresa organizou em tempo recorde o trabalho 
remoto para as áreas administrativas em todo o país, manteve seu quadro 
de funcionários e optou por preservar a renda, não aderindo às alternativas 
de redução de jornada e salário. Defensora e praticante do binômio acolher 
e cuidar, a Atlas Schindler intensificou e ampliou o apoio multidisciplinar 
oferecido aos seus colaboradores e dependentes por meio do programa 
Eleve-se, que passou a abranger também todos os parceiros e seus 
familiares, atendendo a várias demandas não relacionadas especificamente 
ao trabalho, mas sensíveis em meio a uma situação adversa. Essas e 
outras ações aliadas a boas práticas, à qualidade de vida, a oportunidades 
de carreira e à liderança levaram a Atlas Schindler a ser reconhecida 
com o Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar em 2020. Ciente de sua 
responsabilidade social no país e diante do impacto sofrido por todos os 
setores, entre eles o da cultura, do esporte e da cidadania, a empresa 
continuou em 2020 direcionando investimentos a projetos inscritos em 
leis de incentivo. No ano, a Atlas Schindler contabilizou R$ 3.940.000,00 
milhões de reais aportados em 20 projetos, definindo seu papel não apenas 
por meio de resultados financeiros, mas também a partir de práticas que 
impactam positivamente a sociedade brasileira.

A Administração
São Paulo, 30 de abril de 2021.
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Elevadores Atlas Schindler Ltda.
CNPJ nº 00.028.986/0001-08
Relatório da Administração

Balanço Patrimonial - 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

Apresentamos as demonstrações fi nanceiras, relativas ao exercício fi ndo 
em 31 de dezembro de 2020. As presentes demonstrações fi nanceiras 
consolidadas foram apresentadas e elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão substancialmente 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (“IFRS”) 
emitidas pelo IASB.
Mercado e Vendas: A Elevadores Atlas Schindler Ltda. comprovou ao longo 
de 2020 sua capacidade de adaptação diante de mudanças inesperadas 
e adversidades. Sem precedentes, a crise defl agrada pela COVID-19 
teve impacto nos negócios, minimizado pelo potencial da companhia 
para atuar prontamente em situações de crises e por sua estratégia de 
atuação baseada em três áreas de negócio - novas instalações, serviços 
de manutenção e reparo e modernização. No hall da prestação de serviços 
essenciais à população, a empresa manteve suas atividades de campo 

para atendimento aos clientes e manutenção da mobilidade segura em 
seus equipamentos com a adoção de todos os protocolos e revisão de 
procedimentos para garantir a integridade das pessoas. Apesar do ambiente 
adverso, a Atlas Schindler perseguiu com determinação seus objetivos de 
longo prazo, acelerou projetos de inovação e manteve os investimentos 
em tecnologia que fortaleceram sua presença no território nacional como 
principal fornecedora de elevadores, escadas e esteiras rolantes, superando 
a marca de 225 mil elevadores comercializados. O ano foi marcado por 
incrementos nas funcionalidades da solução Schindler Ahead, permitindo 
serviços digitais de última geração como Schindler ActionBoard e Schindler 
TeleAlarm. E em resposta à situação de emergência gerada pela pandemia 
do novo coronavírus, a companhia colocou no mercado, em tempo recorde, 
soluções de CleanMobility com uma gama de inovações touchless e 
opções de higienização que aumentam a segurança dos usuários de seus 
equipamentos. A Empresa também registrou investimentos e avanços 

 Notas 2020 2019      
Receita líquida de vendas e serviços 22 1.985.993 2.004.435
Custo dos produtos vendidos  (1.250.500) (1.273.694)      
Lucro bruto  735.493 730.741
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas com vendas  (63.746) (64.856)
Despesas comerciais e administrativas 23 (308.951) (314.211)
Outras receitas operacionais líquidas 24 5.809 42.292      
Lucro antes das receitas e despesas 
 fi nanceiras  368.605 393.966
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 25 126.904 79.844
Despesas fi nanceiras 25 (149.399) (88.979)      
  (22.495) (9.135)
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social  346.110 384.831
Imposto de renda e contribuição social 
 correntes 26 (111.742) (132.733)
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos 26 2.038 14.297      
Lucro líquido do exercício  236.406 266.395      
Lucro líquido atribuído aos quotistas  236.406 266.395
Quotas  70.479 70.479      
Lucro líquido por quota no fi nal do 
 exercício - R$  3,35 3,78      

 2020 2019    
Lucro líquido do exercício 236.406 266.395
Ganho líquido sobre hedge de fl uxo de caixa 
 (Nota 22) 21.401 722
Efeito de imposto de renda (7.276) (245)    
 14.125 477
Remensuração de benefícios a empregados 
 (Nota 18) (14.870) (14.340)
Efeito de imposto de renda 5.056 4.876    
 (9.814) (9.464)
Outros resultados abrangentes do exercício 4.311 (8.987)    
Total de resultados abrangentes do exercício, 
 líquido de impostos 240.717 257.408    

Demonstração do Resultado
Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

     Reserva de lucros              
  Capital Reserva Reserva Resultados Lucros 
  social de capital de lucros abrangentes acumulados Total              
Em 31 de dezembro de 2018  70.479 14.096 595.868 (861) (15.702) 663.880
Adoção CPC 06 - Efeito em 1º/01/2019  - - - - 63 63
Imposto diferido - Adoção do CPC 06  - - - - (21) (21)
Benefi cio a empregados  - - - 4.185 (12.140) (7.955)
Contabilidade de hegde  - - - (175) - (175)
Outros  - - 90 - - 90
Lucro líquido do exercício  - - - - 266.395 266.395
Juros sobre o capital próprio  - - - - (34.000) (34.000)
Dividendos adicionais  - - (190.500) - - (190.500)
Reserva para retenção de lucros  - - 232.393 - (232.393) -              
Em 31 de dezembro de 2019  70.479 14.096 637.851 3.149 (27.798) 697.777              
Benefi cio a empregados  - - - (530) - (530)
Contabilidade de hegde  - - - 13.337 - 13.337
Outros  - - 90 - - 90
Lucro líquido do exercício  - - - - 236.406 236.406
Juros sobre o capital próprio  - - - - (31.000) (31.000)
Dividendos adicionais  - - (148.500) - - (148.500)
Reserva para retenção de lucros  - - 177.608 - (177.608) -              
Em 31 de dezembro de 2020  70.479 14.096 667.049 15.956 - 767.580              

 2020 2019    
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro antes dos impostos sobre a renda e da 
 contribuição social 346.110 384.831
Itens que não afetam o caixa
Depreciação 44.175 48.522
Amortização 8.864 -
Demandas judiciais 10.211 (52.980)
Baixa de provisões do ativo permanente 350 (9.197)
(Reversão) baixa de provisões do estoque 11.132 (5.130)
Créditos extemporâneos - Nota 24 52.558 (41.309)
Variações em provisões (12.069) 1.620    
 461.330 326.357
(Acréscimo) e decréscimo de ativos:
Contas a receber de clientes e partes relacionadas, 
 líquido de provisão (52.097) 78.106
Estoques, líquido de provisão 15.265 (56.026)
Outras contas a receber 13.469 (20.713)
Depósitos judiciais (29.777) (41.022)
Impostos a recuperar (20.364) (773)
Acréscimo e (decréscimo) de passivos:
Fornecedores e partes relacionadas 48.837 16.148
Obrigações trabalhistas e tributárias (2.714) (8.739)

 2020 2019    
Passivos relacionados a contratos de clientes 64.913 (28.050)
Outras contas a pagar 16.767 10.627
Passivo de arrendamento 12.300 31.248    
Subtotal 527.930 389.207
Imposto de renda e contribuição social pagos (117.123) (119.604)    
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 410.807 269.603
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de bens imobilizados e intangível (84.123) (87.110)    
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimentos (84.123) (87.110)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento:
Distribuição de dividendos e juros sobre capital 
 próprio pagos (179.500) (224.500)    
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 fi nanciamento (179.500) (224.500)    
Acréscimo/(Decréscimo) líquido no caixa e 
 equivalentes de caixa 147.184 (42.007)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
 exercício 199.229 241.236
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 346.413 199.229    
Acréscimo/(Decréscimo) líquido no caixa e 
 equivalentes de caixa 147.184 (42.007)    

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicada)

Diretoria Executiva
Presidente Flávio Luis da Silva
Diretores André Piccinin Gualda
 Rodrigo Rodrigues Lameiras
 Wagner Domingues de Oliveira

As demonstrações fi nanceiras da Companhia de 2020, foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalva datado de 30 de abril de 2021.

 Notas 2020 2019      
   Reapre-
 Ativo   sentado na 
Circulante   Nota 2.3.6
 Caixa e equivalentes de caixa 5 346.413 199.229
 Contas a receber de clientes e partes 
  relacionadas 6 268.624 278.274
 Estoques 7 304.197 265.746
 Impostos a recuperar 8 77.344 56.980
 Outras contas a receber 9 9.820 21.105      
Total do ativo circulante  1.006.398 821.334

Não circulante
 Realizável a longo prazo  - -
 Depósitos judiciais 19 56.710 26.933
 Impostos diferidos ativos 26 92.812 98.504
 Impostos a recuperar 8 31.590 84.148
 Contas a receber de clientes 6 31.637 33.291
 Outros  1.855 2.385      
  214.604 242.261

Ativos de direito de uso 29 42.304 30.762
Imobilizado 11 186.240 186.102
Intangível 12 316.148 297.094      
Total do ativo não circulante  759.296 759.219      

Total do ativo  1.765.694 1.580.553      

 Notas 2020 2019      
   Reapre-
Passivo   sentado na 
Circulante   Nota 2.3.6
 Fornecedores e partes relacionadas 13 88.041 52.810
 Impostos a recolher 14 25.119 24.427
 Imposto de renda e contribuição social 
  a recolher  226 13.337
 Folha de pagamento e encargos sociais 15 107.249 108.565
 Passivos relacionados a contratos com 
  clientes 16 445.869 398.910
 Dividendos e juros sobre capital próprio 
  a pagar 10 50.500 50.500
 Passivo de arrendamento 30 14.758 10.879
 Outras contas a pagar 17 61.399 44.632      
Total do passivo circulante  793.161 704.060
Não circulante
 Passivos relacionados a contratos com 
  clientes 16 40.814 22.860
 Passivo de arrendamento 30 28.790 20.369
 Provisões 19 135.077 133.125
 Outras contas a pagar  272 2.362      
Total do passivo não circulante  204.953 178.716      
Total do passivo  998.114 882.776
 Patrimônio líquido
 Capital social 20.a 70.479 70.479
 Reservas de capital  14.096 14.096
 Reserva de lucros  683.005 613.202      
Total do patrimônio líquido  767.580 697.777      
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.765.694 1.580.553      
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 As notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

signifi cativos nas ações para o lançamento no Brasil de sua nova plataforma 
global de elevadores modulares em 2021. Como em anos anteriores, a 
Atlas Schindler reforçou seu papel de protagonista no mercado nacional 
de transporte vertical. Empresa referência em seu segmento de atuação, 
mais uma vez a operação brasileira do Grupo Schindler recebeu as 
principais premiações concedidas pelo mercado. Entre elas, pela 11ª vez, 
fi cou em 1º lugar na categoria Mecânica do Prêmio Valor 1000; foi eleita 
uma das Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas, pela 
5ª vez consecutiva; fi cou entre os destaques na categoria Construção e 
Serviços Especializados do Prêmio Empresas Mais Estadão; pela 4º vez foi 
reconhecida como melhor atendimento na categoria Elevadores do Prêmio 
Reclame AQUI, e pode se orgulhar de ter recebido pela 15ª vez consecutiva 
o Prêmio Top of Mind Casa & Mercado, com o 1º lugar na categoria Marca 
de Elevadores.
Pessoas e Sustentabilidade: 2020 foi o ano no qual a Atlas Schindler 
pode demonstrar claramente que vive na prática seu compromisso com as 
pessoas. No auge da pandemia, a companha se mobilizou para, através 
de campanhas internas, totalizar pouco mais de meio milhão de Reais em 
doações. O pacote de auxílio contou também com a distribuição de 2 mil 
cestas básicas, 100 mil máscaras descartáveis, 2.700 protetores faciais 
produzidos na unidade fabril da companhia em Londrina (PR) e 4 mil litros 
de álcool em gel. Prezando a integridade física e a segurança fi nanceira 
dos colaboradores, a empresa organizou em tempo recorde o trabalho 
remoto para as áreas administrativas em todo o país, manteve seu quadro 
de funcionários e optou por preservar a renda, não aderindo às alternativas 
de redução de jornada e salário. Defensora e praticante do binômio acolher 
e cuidar, a Atlas Schindler intensifi cou e ampliou o apoio multidisciplinar 
oferecido aos seus colaboradores e dependentes por meio do programa 
Eleve-se, que passou a abranger também todos os parceiros e seus 
familiares, atendendo a várias demandas não relacionadas especifi camente 
ao trabalho, mas sensíveis em meio a uma situação adversa. Essas e 
outras ações aliadas a boas práticas, à qualidade de vida, a oportunidades 
de carreira e à liderança levaram a Atlas Schindler a ser reconhecida 
com o Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar em 2020. Ciente de sua 
responsabilidade social no país e diante do impacto sofrido por todos os 
setores, entre eles o da cultura, do esporte e da cidadania, a empresa 
continuou em 2020 direcionando investimentos a projetos inscritos em 
leis de incentivo. No ano, a Atlas Schindler contabilizou R$ 3.940.000,00 
milhões de reais aportados em 20 projetos, defi nindo seu papel não apenas 
por meio de resultados fi nanceiros, mas também a partir de práticas que 
impactam positivamente a sociedade brasileira.

A Administração
São Paulo, 30 de abril de 2021.
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