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LUPO S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ/ME nº 43.948.405/0001-69 

 
COMUNICADO AO MERCADO 

ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA DIVULGADA NA MÍDIA 

Resposta ao Ofício nº 185/2021/CVM/SEP/GEA-2 de 27 de dezembro de 2021 

1. LUPO S.A., sociedade por ações, com sede na Rodovia Washington Luis, S/N, KM 

276,5, Bairro Recreio Campestre Idanorma, CEP 14.803-900, na cidade de Araraquara, 

Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 43.948.405/0001-69, (“Companhia”), vem, pela 

presente, apresentar sua manifestação em resposta ao Ofício nº 185/2021/CVM/SEP/GEA-

2 de 27 de dezembro de 2021 (“Ofício”), cuja transcrição na íntegra é apresentada no 

Anexo A, enviado por essa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” e “Resposta”, 

respectivamente). 

2. O Ofício faz referência à notícia divulgada pelo jornal “Isto É Dinheiro”, em 25 de 

dezembro de 2021, sob o título “ Lupo planeja dobrar de porte e chegar a R$ 3 bi de 

faturamento até 2024" (“Notícia”), e destacou determinados trechos, conforme segue: 

 

         Com 100 anos recém-completados, a fabricante de roupas Lupo, focada em moda íntima, 

esportiva e meias, era mais uma das empresas na fila para realizar a sua oferta pública de 

ações na B3. Porém, com o mau momento do mercado, decidiu dar um passo atrás e esperar 

uma nova oportunidade para estrear na Bolsa de Valores. Mesmo assim, a presidente da Lupo, 

Liliana Aufiero, afirma que os planos continuam: a empresa quer dobrar de tamanho nos 

próximos três anos, com ou sem o dinheiro do IPO. A companhia deve encerrar 2021 com 

faturamento de R$ 1,5 bilhão, segundo Liliana. Isso vai representar crescimento de 43% 

em comparação com os resultados registrados em 2019 – antes da pandemia. Assim, até 

2024 a Lupo pretende ser uma empresa de R$ 3 bilhões em vendas e, para isso, 

vem fazendo investimentos para aumentar a sua capacidade de produção. O 

principal deles ocorreu neste mês, quando a empresa anunciou que está comprando uma nova 

fábrica no Nordeste – mais especificamente, no Estado do Ceará. O espaço era de propriedade 

da Marisol, dona das marcas de roupas infantis Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. Por ora, Liliana 

compara o espaço a uma “vasilha vazia”, já que a Lupo está em busca de todo o maquinário 

para equipar a fábrica, e poucas ferramentas da atual instalação serão utilizadas. [...] 

(conforme grifado no Ofício) 
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3. Por meio do Ofício, a D. CVM requereu manifestação da Companhia sobre a 

veracidade das informações prestadas na notícia, em especial dos trechos em destaque, 

e, caso afirmativo, que a Companhia informasse os motivos pelos quais entendeu não se 

tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Resolução CVM Nº 44/2021. 

4. À respeito do trecho destacado que remete que a Companhia deve encerrar o 

exercício social de 2021 com faturamento de R$ 1,5 bilhão (um bilhão e quinhentos 

milhões de reais), a Companhia destaca que o número citado é fruto de aritmética simples, 

utilizando-se da média aritmética da receita bruta dos últimos três trimestres de 2021 

somada à média da receita bruta apurada até 30 de setembro de 2021, o que é razoável 

uma vez que a sazonalidade dos resultados da Companhia é afetada negativamente entre 

janeiro e setembro, e positivamente no quatro trimestre do ano em face das datas 

comemorativas e da Black Friday, conforme destacado no Item 7.3 (d) do Formulário de 

Referência da Companhia. Com base nesses cálculos, o faturamento poderia atingir o 

número citado pela diretora presidente da Companhia ao final do exercício social findo em 

31 de dezembro de 2021. 

5. Com relação ao trecho destacado que indica que a Companhia pretende atingir um 

patamar de vendas de R$ 3 bilhões (três bilhões de reais) até 2024, e que para isso, vem 

fazendo investimentos para aumentar a sua capacidade de produção, é importante 

mencionar que o número utilizado pelo repórter é advindo de um exercício aritmético 

da publicação. 

6. O número acima citado depende também da aquisição da nova fábrica no Nordeste, 

que está sujeita à determinadas condições e não foi objeto de fechamento até o presente 

momento. Quando concluída a aquisição, a Companhia fará uma avaliação da 

materialidade e da eventual necessidade de divulgar fato relevante. 

7. Com relação aos investimentos em aumento de capacidade fabril, os mesmos 

fazem parte da execução do orçamento de capital no curso dos negócios usuais da 

Companhia, e foram devidamente divulgados nas Informações Trimestrais dos últimos 

três trimestres, e nas Demonstrações Financeiras Históricas da Companhia, não possuindo 

a relevância e a materialidade para a divulgação de um Fato Relevante. 
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8. A Companhia entende que tanto as duas informações trazidas nos parágrafos 

anteriores, quanto as estimativas acerca de números de funcionários, número de 

franquias e número de lojas exclusivas Lupo Sport não possuem o grau de precisão e 

confiabilidade necessário para que os participantes do mercado de valores mobiliários 

considerem os dados como uma expectativa ou projeção da Companhia, e denotam 

simplesmente uma tendência de crescimento, e não um compromisso de atingimento 

como é necessário para fins de projeção. Portanto, as informações não devem ser 

interpretadas como um “guidance” ou uma “projeção”, especialmente em razão da 

imprecisão, e no caso das estimativas de franquias, lojas e funcionários, da ausência de 

“valores e prazos bem definidos”, conforme determinado no Item 4.3 do Ofício-

Circular/CVM/SEP/nº 01/2021. 

9. Com base nos esclarecimentos acima expostos, a Companhia entende que as 

informações apresentadas são imprecisas e foram abordadas exclusivamente de forma a 

ilustrar a estratégia da Companhia, e dependem da conclusão de determinados negócios 

que poderão não se concretizar, não sendo úteis para serem utilizadas pelos investidores 

em sua modelagem financeira como projeções da Companhia. 

10. Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

     

Araraquara, 28 de dezembro de 2021. 

Lupo S.A.  

Carlos Alberto Mazzeu 
Diretor Superintendente e Diretor de Relações 

com Investidores 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DO OFÍCIO Nº 185/2021/CVM/SEP/GEA-2 DE 27 DE DEZEMBRO 

DE 2021 

 

Ofício nº 185/2021/CVM/SEP/GEA-2 

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2021. 

 

Ao Senhor, 

Carlos Alberto Mazzeu 

Diretor de Relações com Investidores da 

LUPO S.A. 

Rodovia Washington Luis, S/N, KM 276,5, Bairro Recreio Campestre –  

Idanorma, Araraquara, SP 

CEP: 1480-900 

Telefone: (16) 9976-4422 

E-mail: carlos.mazzeu@lupo.com.br 

 

C/C: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; ana.zane@b3.com.br 

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia. 

 

Senhor Diretor, 

 

1. Reportamo-nos à notícia veiculada no sítio eletrônico do Isto é Dinheiro na rede mundial de 
computadores em 25/12/2021, intitulada "Lupo planeja dobrar de porte e chegar a R$ 3 bi de faturamento 

até 2024" com o seguinte teor: 
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Com 100 anos  recém-completados,  a fabricante de roupas  Lupo,  focada em moda 
íntima, esportiva e meias, era mais  uma das  empresas  na fila para realizar a sua 
oferta pública de ações na B3. Porém, com o mau momento do mercado, decidiu dar 
um passo atrás e esperar uma nova oportunidade para estrear na Bolsa de Valores. 
Mesmo assim,  a presidente da Lupo, Liliana Aufiero, afirma que os planos continuam: 
a empresa quer dobrar de tamanho nos próximos  três  anos,  com  ou  sem  o 
dinheiro do IPO. 

A companhia deve encerrar 2021 com faturamento de R$ 1,5 bilhão, 
segundo Liliana. Isso vai representar crescimento de 43% em comparação com os 
resultados registrados em 2019 – antes da pandemia. Assim, até 2024 a Lupo 
pretende ser uma empresa de R$ 3 bilhões em vendas e, para isso, vem 
fazendo investimentos para aumentar a sua capacidade de produção. 

O principal deles ocorreu neste  mês,  quando  a  empresa  anunciou  que está 
comprando uma nova fábrica no Nordeste – mais especificamente, no Estado do 
Ceará. O espaço era de  propriedade  da  Marisol,  dona  das marcas de roupas 
infantis Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. Por ora, Liliana compara o espaço a uma 
“vasilha vazia”, já que a Lupo está em busca de todo o maquinário para equipar a 
fábrica, e poucas ferramentas da atual instalação serão utilizadas. 

Para o ano que vem, Liliana espera que a fábrica já esteja funcionando a todo vapor. 
Por ora,  são 80  funcionários  sendo treinados  para começarem a trabalhar logo no 
início do ano. A meta é alcançar os 1,2 mil empregados ainda em 2022. Entre os 
motivos da expansão para o Nordeste, segundo Liliana, está a média salarial menor 
do que em outras  regiões  do País,  o que trará uma maior competitividade para a 
empresa realizar a sua expansão. 

Enquanto isso, a companhia também está querendo acelerar a expansão das suas 
lojas no ano que vem. O negócio é totalmente baseado em franquias: são 807 
unidades espalhadas pelo País. Para o ano que vem, a ideia é chegar a 975, mas 
Liliana afirma que ficaria muito satisfeita se batesse a marca psicológica de mil lojas 
até dezembro. 

O que deve ajudar nessa aceleração é a marca voltada para artigos esportivos, a 
Lupo Sport. A companhia estreou nesse segmento em 2010, mas agora quer 
aproveitar que as pessoas estão voltando aos exercícios com o arrefecimento da 
pandemia. Em 2022, a ideia é saltar de 17 para 57 lojas exclusivas. Desta maneira, 
a Lupo quer compensar o faturamento conseguido até agora com a venda de 
máscaras, que deve ter uma redução nos próximos meses, mas que encerrou o ano 
com vendas de cerca de R$ 200 milhões. 

“São 300 máquinas que ficaram exclusivas para máscaras, mas  que podem ser 
facilmente transformadas em equipamentos para os materiais esportivos”, diz a 
executiva. 

Mesmo com planos ambiciosos, a presidente da Lupo afirma que  a companhia possui 
dinheiro suficiente para fazer a expansão, independentemente de o mercado abrir 
uma janela para a estreia da companhia na Bolsa. Segundo ela, a ideia de partir para 
o mercado de capitais  não tinha apenas  o foco de captação,  mas  também  de 
consolidar a governança corporativa da empresa. 
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Para Eduardo Tomiya, presidente da TM20 Branding, o maior acerto da Lupo foi 
entender que não fazia apenas meias e cuecas. “A Lupo passou de uma marca de 
meias para uma marca de moda, que olhou a necessidade dos seus consumidores e 
ampliou o seu portfólio mantendo a tradição, mas com a pegada inovadora”, diz ele. 
(grifos nossos) 

 
2. A respeito, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade das informações prestadas na 

notícia, em especial dos trechos em destaque, e, caso afirmativo, informar os motivos pelos quais entendeu 

não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Resolução CVM Nº 44/2021. 

3. Especificamente sobre as projeções de faturamento em 2021 e em 2024, não foram identificadas 

tais informações em outros documentos arquivados pela Companhia no Sistema Empresas.NET, de maneira 

que a Companhia deve informar em quais documentos foram divulgadas as referidas projeções. 

4. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada por meio do 

Sistema Empresas.NET, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre 

questionamentos da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio 
de Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não 

divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Resolução CVM nº 44/21. 

5. Ressaltamos que, nos termos do artigo 3º da Resolução CVM nº 44/21, cumpre ao Diretor de 
Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for  o caso, à bolsa de valores e entidade do 

mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à 
negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por 

sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários 

sejam admitidos à negociação. 

6. Além disso, cumpre-nos lembrar que o Formulário de Referência (Item 11. Projeções) deve 
ser atualizado em até 7 (sete) dias úteis contados da alteração ou divulgação de novas 

projeções ou estimativas (inciso IX do § 3º ou inciso V do § 4º do artigo 24 da Instrução CVM 

nº 480/09). 

7. Lembramos também que, caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve, 

trimestralmente, no campo apropriado do Formulário de Informações Trimestrais – ITR e no Formulário de 
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, confrontar as projeções divulgadas no Formulário de 

Referência e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, indicando as razões para eventuais diferenças 

(§ 4º do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09). 

8. A título exemplificativo, mas não exaustivo, algumas expectativas que, se divulgadas, em geral 
constituem projeções são: receitas, lucros, EBITDA, volumes de produção ou vendas, índices de 

endividamento etc. A quantificação, em termos de valores e prazos, faz com que tais informações 

configurem efetivas estimativas ou projeções, em vez de meras expectativas ou tendências. 

9. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas, alertamos que caberá a esta autoridade 

administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 
6.385/76, e no art. 7º, combinado com o art. 8º, da Resolução CVM nº 47/21, determinar a aplicação de 

multa cominatória, sem prejuízo de outras sanções administrativas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

pelo não cumprimento das exigências formuladas, até o dia 28 de dezembro de 2021. 


