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Destaques do Trimestre 
 
Os resultados do 1T2021 mostram uma forte recuperação da Companhia mesmo com a pandemia 

em curso. 

 

 A receita bruta do 1T2021 foi de R$ 288,7 milhões, apresentando um forte 

crescimento de 39,5% comparado ao 1T2020. 

 

 Lucro bruto apresentou crescimento de 198,3 no 1T2021, comparado ao mesmo 

período do ano anterior, impulsionado pelas vendas de produtos com maior valor 

agregado. A margem bruta foi 41,1% no 1T2021. 

 
 EBITDA de R$ 46 milhões e margem EBITDA de 20,7% no 1T2021. 

 
 Lucro líquido de R$ 24,1 milhões e margem líquida de 10,8% no 1T2021 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mensagem da Administração 
 

No primeiro trimestre de 2021, a pandemia ainda se alastrando, cidades submetidas a limitações 

no direito de ir e vir nos fez continuar tomando decisões consideradas sanitárias com 

distanciamentos mínimos entre pessoas aumento de quantidade de ônibus que só circulavam com 

metade dos passageiros, redução de jornada de trabalho dentre outras medidas, foram 

desafiadoras e colocou em dúvida a capacidade da companhia de atingir suas metas.  

 

Paralelamente, aumentamos a agilidade no atendimento de nossos clientes e alcançamos um 

importante salto tecnológico, com a ampliação do PDV Móvel em nossas redes de lojas que 

possibilita a retirada do caixa do processo de vendas, minimizando as etapas na jornada de 

compras dos consumidores. Este fato alinhado com a Omnicanalidade demonstram evolução 

consistente em nossa agenda digital.  

 

As medidas tomadas nos levaram a superar nossas metas, consolidando nossa liderança por 

meio de nossos canais de vendas, aumentando nossa participação nas marcas em 

desenvolvimento como a Lupo Sport. Os indicadores financeiros apontam para um excelente 

período demonstrando claramente o acerto das medidas adotadas. 
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Ambiente Econômico 
 

O ambiente econômico no 1T2021 surpreendeu e registrou crescimento no PIB 1,2%, um 

avanço de 1% comparado o PIB no mesmo período do ano anterior.  Impulsionado pelo 

uso da poupança pelas famílias e pela redução gradativa e momentânea do isolamento 

social. 

 

A Pesquisa Mensal do Comércio - PMC do IBGE, indicador que permite acompanhar o 

comportamento conjuntural do comércio, mostra que o resultado do 1T2021 foi uma queda 

nas vendas nominal de 18,0%, nas atividades relacionadas a tecidos, vestuário e 

calçados. 

 

 

     
 
 

    Desempenho Econômico e Financeiro 
 

RECEITA BRUTA 
  
O 1T2021 iniciou com boas perspectivas para a Lupo, apresentando um forte crescimento 

de 39,5% na receita bruta.  
 

 
 
(i)  Considera de serviços e alugueis de imóveis 
 
 
 

Destaque para as vendas de máscaras que representaram 27% do total da receita 

bruta no período, seguido de cuecas com 24%, meias com 22% e esportivo com 10%. 

R$ Mil 1T2021 1T2020
 VAR.         

1T21 | 1T20 

Receita bruta mercado interno 276.996         198.136        39,8%

Receita bruta mercado externo 2.825             3.028            -6,7%

Receita bruta 279.821         201.164        39,1%

Deduções da receita (56.453)          (35.343)         59,7%

Receita líquida vendas 223.368         165.821        34,7%



 

DESEMPENHO POR CANAL E MARCA 
  
As vendas de nossos canais, principalmente varejo multimarcas e franquias que 

representam 86% da receita líquida total, contribuíram com a forte recuperação no 

1T2021. Franquias apresentou crescimento de 67,4%, com incremento de 12 lojas, 

comparado ao 1T2020 e Multimarcas com crescimento 31,1%. 
 

 
(i)  Considera de serviços e alugueis de imóveis 

 

Seguindo com nossa estratégia de atuação em aumentar a presença de nossas marcas 

por meio de expansão dos modelos de lojas e da penetração nos pontos de vendas no 

varejo multimarcas, levando produtos de alta tecnologia e conforto, as marcas Lupo, Trifil 

e Lupo Sport mostraram ótimo desempenho no 1T2021, cujos crescimento estão 

evidenciados do quadro abaixo. 
 

 
(i)  Considera de serviços e alugueis de imóveis 

Canal - R$ Mil 1T2021 1T2020
 VAR.         

1T21 | 1T20 

Multimarcas 138.326         105.530        31,1%

Franquias 54.213           32.388          67,4%

Lojas de departamento 24.895           21.264          17,1%

Private Label 2.071             3.045            -32,0%

Outras (i) 1.038             566               83,4%

Receita líquida mercado interno 220.543         162.793        35,5%

Receita líquida mercado externo 2.825             3.028            -6,7%

Receita líquida total 223.368         165.821        34,7%

Marcas - R$ Mil 1T2021 1T2020
 VAR.         

1T21 | 1T20 

Lupo 162.778         111.218        46,4%

Trifil 36.967           30.948          19,4%

Lupo Sport 18.307           16.799          9,0%

Outras (i) 2.491             3.828            -34,9%

Receita líquida mercado interno 220.543         162.793        35,5%

Receita líquida mercado externo 2.825             3.028            -6,7%

Receita líquida total 223.368         165.821        34,7%



 

LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA 
  
A margem bruta foi de 41,1% no 1T2021, avanço de 22.5 p.p. As adequações realizadas 

para adequar às restrições ao cenário de pandemia e as adaptações nas linhas produtivas 

para a produção de máscaras e expansão nos produtos sem costura, como esportivo, 

cuecas foram essenciais para aumentar a produtividade e reduzir os custos dos produtos 

vendidos em 2,6% no 1T2021, comparado ao mesmo período do ano anterior. 
 

 

 
 

DESPESAS DE VENDAS E ADMINISTRATIVAS 
  
Apesar das despesas com vendas serem majoritariamente variáveis, como, comissões, 

fretes, royalties, publicidade e marketing, houve um crescimento de 15,1% no 1T2021 nas 

despesas de vendas, frente a um crescimento de 34,7% na receita líquida. As despesas 

administrativas aumento em 4,8%, encerrando o período representando 20,4% sobre as 

receitas operacionais líquida (ROL) face a 24,3% no 1T2020, uma redução de 4.1 p.p. 
 

 

Lucro Bruto - R$ Mil 1T2021 1T2020
 VAR.         

1T21 | 1T20 

Receita líquida vendas 223.368         165.821        34,7%

Matéria-prima e materiais de uso e consumo(66.758)          (71.789)         -7,0%

Despesas com pessoal (49.107)          (48.958)         0,3%

Depreciação e amortização (6.505)            (6.264)           3,8%

Energia elétrica (5.956)            (5.002)           19,1%

Outros (3.130)            (2.993)           4,6%

Total Custos dos produtos vendidos (131.456)        (135.006)       -2,6%

Lucro Bruto 91.912           30.815          198,3%

   .% margem bruta 41,1% 18,6% 22.5 p.p.

Vendas e Administrativas - R$ Mil 1T2021 1T2020
 VAR.         

1T21 | 1T20 

Receita líquida vendas 223.368         165.821        34,7%

Despesas com vendas (32.655)          (28.362)         15,1%

Despesas Administrativas (12.510)          (11.934)         4,8%

Total Despesas com vendas e Administrativas (45.165)          (40.296)         12,1%

   .% sobre a receita líquida -20,2% -24,3% 4.1 p.p.



 

EBITDA E MARGEM EBITDA  
EARNINGS BEFORE INTERESTS, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION   

  

EBITDA no 1T2021 foi de R$ 46,1 milhões e uma margem EBITDA de 20,7%, 

impulsionado pela maior produtividade fabril e aumento nas vendas, essencialmente de 

máscaras, cuecas e produtos esportivos. 
 

 
 
O EBITDA permite uma melhor compreensão não só sobre o desempenho financeiro, como também sobre a capacidade de cumprir com as 
obrigações passivas e de obter recursos para as despesas de capital e para o capital de giro. O EBITDA, no entanto, apresenta limitações que 
prejudicam a sua utilização como medida de lucratividade, em razão de não considerar determinados custos decorrentes dos negócios, que 
poderiam afetar, de maneira significativa, os lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros encargos 
relacionados. 
 
 
 
 
 

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA 
  
O lucro líquido no 1T2021 foi de R$ 24,1 milhões e uma margem líquida de 10,8%, frente 

a um prejuízo de R$ 8,7 milhões no 1T2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA 46.157           (7.296)           53.453       

   .% margem EBITDA 20,7% -4,4% 25,1 p.p.

Reconciliação EBITDA - R$ Mil 1T21 1T20  VAR.         
1T21 | 1T20 

Lucro Líquido 24.122           (8.672)           32.794       

 (+) IR e CS 14.021           (4.849)           18.870       

 (-) Resultado Financeiro 2.473             1.251            1.222         

 (+) Depreciação e Amortização 5.541             4.974            567            

(=) EBITDA 46.157           (7.296)           53.453       

   .% margem EBITDA 20,7% -4,4% 25,1 p.p.



 

 

GERAÇÃO DE CAIXA 
 

No1T2021 a geração de caixa livre consolidado foi de R$ 48,3 milhões, valor superior a        

R$ 37,0 milhões no 1T2020. Um incremento de R$ 11,4 milhões, decorrente do aumento 

do resultado operacional apurado no período. 

 

 

CAIXA LÍQUIDO 
 

A Companhia apurou um caixa líquido de R$ 133,4 milhões no 1T2021. Destaque para a 

gestão com foco na preservação e liquidez do caixa, com incremento adicional de R$ 71,6 

milhões. 

 

 

DFC Gerencial Consolidado - R$ Mil 1T21 1T20  VAR.         
1T21 | 1T20 

EBITDA 46.157           (7.296)           53.453       

Itens não caixa e impostos (25.776)          24.445          (50.221)      

 Itens não caixa 4.310             20.189          (15.879)      

 IR e CS diferidos (14.000)          5.000            (19.000)      

 IR e CS corrente (16.086)          (744)              (15.342)      

Investimentos em Capital de Giro 42.585           23.616          18.969       

 Contas a receber de clientes 38.646           50.296          (11.650)      

 Estoques (37.895)          (25.059)         (12.836)      

 Impostos a Recuperar 5.109             3.055            2.054         

 Fornecedores e Salários 13.373           (1.690)           15.063       

 Outros 23.352           (2.986)           26.338       

CapEx (14.613)          (3.771)           (10.842)      

Geração de Caixa Livre 48.353           36.994          11.359       

Caixa Líquido - R$ Mil 1T21 1T20
 VAR.         

1T21 | 1T20 

Empréstimos e financiamentos (circulante) (14.473)          (30.400)         15.927       

Empréstimos e financiamentos (não circulante) (8.436)            (12.800)         4.364         

Dívida Bruta (22.909)          (43.200)         20.291       

Caixa, equivalente de caixa e títulos valores mobiliários 156.284         104.900        51.384       

Caixa Líquido 133.375         61.700          71.675       



 

INVESTIMENTOS 
 

Os investimentos foram de R$ 15 milhões no 1T2021 e a Companhia projeta novos 

investimentos para expansão da unidade fabril de sem costura e socks.  
 

 

 

 

Vendas no E-commerce 
 

Fomos capazes de nos adaptar e tornar o momento de adversidade em uma oportunidade de 

inovação, explorando nosso potencial de e-commerce por meio da melhoria de nossos 

mecanismos de atendimento ao cliente à distância. Com isso, no 1T2021, tivemos um 

crescimento em nossa receita de vendas online acima de nossas médias históricas trimestrais. 

Os gráficos abaixo demonstram a evolução do nosso faturamento em e-commerce entre 

janeiro de 2019 a março de 2021.  

 

 

 

Sustentabilidade 

A sustentabilidade é um dos pilares de nosso negócio, assim procuramos atingir nossas 

metas, combinando, consistentemente, desempenho, inovação e competência, privilegiando 

a ética nos negócios, a transparência em nossas ações e o menor impacto ambiental possível. 
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Esse é o DNA do nosso negócio. Queremos operar negócios sustentáveis e para tanto 

buscamos a utilização consciente dos recursos naturais, com tecnologias modernas, 

aprimorando nosso capital humano, aliado à participação ativa no desenvolvimento da 

comunidade local. Nosso relatório completo de Sustentabilidade de 2020 pode ser acessado 

pelo website: 
 

 https://site.lupo.com.br/lupo/sustentabilidade/  

 

 

Franquias 
 

No 1T2021, foi realizada uma evolução tecnológica neste canal, dando mais um passo no 

sentido de ampliar a omnicanalidade. Desta forma, a atendente é capaz de realizar todas 

as etapas da venda, desde a acolhida do consumidor ao pagamento, utilizando apenas 

um equipamento móvel.  
 

Durante o curso da pandemia neste 1T2021 também continuamos com a venda por 

WhatsApp, fator decisivo para que as lojas continuassem a vender mesmo com o 

fechamento do comércio nas fases mais restritivas.  
 

No 1T2021 as lojas, consolidadas, representaram 24% do faturamento. A rede de lojas 

do Grupo Lupo é formada por 656 lojas distribuídas por 4 diferentes tipos, dividas da 

seguinte forma: 
 

 Rede de Franquias Lupo, formada pelas franquias Lupo, franquias Lupo Sport e Outlet 

totalizando 406 lojas, sendo 2 próprias. 

 Rede de Franquias Scala, formada pelas franquias Scala totalizando 70 lojas, sendo 

1 própria. 

 Rede de lojas Exclusivas Lupo, formada pelas lojas exclusivas totalizando 130 lojas. 

 Rede de lojas Exclusivas TriFil, formada pelas lojas exclusivas totalizando 50 lojas. 

 

No 1T2021 o same store sales (SSS) da rede de lojas Lupo foi de 27,3% de crescimento 

e da rede de lojas Scala apurou um crescimento de 10,9%. 



 

Demonstrações Financeiras Grupo Lupo 

As Demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo Lupo referente aos 

períodos findos de 31 de março de 2021 e 31 de março de 2020, bem como de anos 

anteriores estão disponíveis para acesso através do website: 
 

www.lupo.com.br/publicacoes-lupo/ 
 
 
 
 
AUDITORES INDEPENDENTES 
 
A política da Companhia junto aos seus auditores independentes, no que diz respeito à 

prestação de serviços não relacionados à auditoria externa, está suportada nos princípios 

que preservam a independência do auditor. Esses princípios se baseiam no fato de que o 

auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais ou ainda 

advogar por seu cliente. Durante os períodos de três meses, findos em 31 de março de 

2021 e em 31 de março de 2020, os auditores independentes da Companhia, KPMG 

Auditores Independentes, não foram contratados para outros serviços adicionais ao exame 

das demonstrações financeiras do período. 
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