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Destaques do Trimestre 
 
Os resultados do 2T2021 e 1S2021 mostram uma forte recuperação da Companhia mesmo com 

a pandemia em curso. 

 

 A receita bruta do 2T2021 foi de R$ 382,9 milhões, continuou apresentando um forte 

crescimento de 315,9% comparado ao 2T2020 e no 1S2021 com crescimento 126,0%, 

no valor de R$ 662,7 milhões. 

 

 Lucro bruto foi R$ 138,0 milhões no 2T2021, contra R$ 3,0 milhões no 1T2020, 

sinalizando forte recuperação dos resultados da Companhia, a margem bruta foi de 

44,1% no 2T2021. No 1S2021 o lucro bruto foi de R$ 229,9 milhões e a margem bruta 

foi 42,9%. 

 
 EBITDA de R$ 139,9 milhões e margem EBITDA de 44,7% no 2T2021. No 1S2021 o 

EBITDA foi de R$ 186,0 milhões e uma margem EBITDA de 34,7%. 

 
 Lucro líquido de R$ 98,9 milhões e margem líquida de 31,6% no 2T2021, no 1S2021 

ficou em R$ 123,0 milhões com uma margem líquida de 22,9%. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mensagem da Administração 
 

No segundo trimestre de 2021 houve, no mundo, uma substancial melhora no estado 

pandêmico. O avanço da vacinação e outras medidas protetivas têm se mostrado eficientes, haja 

vista a aceleração das vendas e o crescer dos índices econômicos. Nesse cenário seguimos 

confiantes da nossa estratégia.    

 

Os resultados obtidos pela empresa foram marcantes, consolidando nossas 4 marcas, Lupo, Lupo 

Sport, Scala e Trifil com produtos desenvolvidos dentro das tendências de moda e das 

necessidades do mercado.  

 

Nossa publicidade, criada pela nova agência, deu uma guinada na forma de comunicar. Sua 

filosofia de trabalho, seu jeito inovador de pensar em comunicação vem salientando de 

forma atual e dinâmica as marcas do grupo. O significativo aumento do engajamento de nossos 

consumidores e clientes em nossas redes sociais demonstra termos acertado o caminho.  

 

Nossa fortaleza, uma cumplicidade entre produzir e distribuir, sempre foi a linha mestre da 

empresa desde seus primórdios. O intenso relacionamento com nossos fornecedores e, em 

especial, o amor e carinho de cada um de nossos colaboradores nos diferenciam do geral.   

 

Essa onda positiva, mesmo ainda no término da pandemia, nos permite acreditar em grande 

crescimento a curto prazo e já embasou a compra de novos teares da Itália bem como o aumento 

do quadro de colaboradores o que nos enche de orgulho. Nosso slogan atual, “Dê seu melhor”, 

retrata com maestria nossa forma de agir. 
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Diretora Presidente 

 

 



 

Ambiente Econômico 
 

O ambiente econômico no 1S2021 registrou forte crescimento no PIB 7,0%, impulsionado 

pelos números dos serviços, aumento do consumo das famílias e com o avanço no ritmo 

das vacinações. 

 

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

comportamento conjuntural do comércio, mostra que o resultado apresentado no 1S2021 

foi de uma forte recuperação nas vendas nominal de 34,5%, nas atividades 

relacionadas a tecidos, vestuário e calçados. 

 

 

     
 
 

    Desempenho Econômico e Financeiro 
 

RECEITA BRUTA 
  
O 2T2021 continua sinalizando forte recuperação para a Lupo, apresentando um forte 

crescimento de 311,0% na receita bruta e no 1S2021 com crescimento de 121,7%. 
 

 
 
 
 

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

bruta no período, seguido de cuecas com 23%, meias com 21% e esportivo com 10%. 

 

R$ Mil 2T2021 2T2020  VAR.         
2T21 | 2T20 

1S2021 1S2020  VAR.         
1S21 | 1S20 

Receita bruta mercado interno 379.826      91.304        316,0% 656.822      289.440      126,9%

Receita bruta mercado externo 3.053          754             304,9% 5.878          3.782          55,4%

Receita bruta 382.879      92.058        315,9% 662.700      293.222      126,0%

Deduções da receita (69.825)       (15.894)       339,3% (126.278)     (51.237)       146,5%

Receita líquida vendas 313.054      76.164        311,0% 536.422      241.985      121,7%



 

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

representam 82% da receita líquida total, contribuíram com a forte recuperação no 2T2021 

e no 1S2021. Franquias apresentou crescimento de 233,5% no 1S2021, com incremento 

de 22 lojas, comparado ao 1S2020 e Multimarcas com crescimento 111,6% no 1S2021. 
 

 
(i)  Considera matérias-primas, como fios, elásticos, acessórios e alugueis de imóveis. 

 

Nossas marcas Lupo, Lupo Sport, Trifil e Scala mostraram ótimo desempenho tanto no 

2T2021, como também no 1S2021, cujos crescimento estão evidenciados do quadro 

abaixo. 
 

 
(i)  Considera lojas Scala e matérias-primas, como fios, elásticos, acessórios e alugueis de imóveis. 
 

 

 

Canal - R$ Mil 2T2021 2T2020
 VAR.         

2T21 | 2T20 1S2021 1S2020
 VAR.         

1S21 | 1S20 

Multimarcas 193.878      51.431     277,0% 332.204    156.961   111,6%

Franquias 85.008        9.353       808,9% 139.221    41.741     233,5%

Lojas de departamento 27.825        13.557     105,2% 52.720      34.821     51,4%

Private Label 2.458          843          191,6% 4.529        3.888       16,5%

Outras (i) 832             226          268,1% 1.870        792          136,1%

Receita líquida mercado interno 310.001      75.410     311,1% 530.544    238.203   122,7%

Receita líquida mercado externo 3.053          754          304,9% 5.878        3.782       55,4%

Receita líquida total 313.054      76.164     311,0% 536.422    241.985   121,7%

Marcas - R$ Mil 2T2021 2T2020
 VAR.         

2T21 | 2T20 1S2021 1S2020
 VAR.         

1S21 | 1S20 

Lupo 224.757      52.154     330,9% 387.535    163.372   137,2%

Trifil 47.690        14.177     236,4% 84.657      45.125     87,6%

Lupo Sport 28.367        6.668       325,4% 46.674      23.467     98,9%

Outras (i) 9.187          2.411       281,0% 11.678      6.239       87,2%

Receita líquida mercado interno 310.001      75.410     311,1% 530.544    238.203   122,7%

Receita líquida mercado externo 3.053          754          304,9% 5.878        3.782       55,4%

Receita líquida total 313.054      76.164     311,0% 536.422    241.985   121,7%



 

LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA 
  
A margem bruta foi de 44,1% no 2T2021, avanço de 40.0 p.p. A continuidade na demanda 

por de máscaras e a expansão nos produtos sem costura, como esportivo, cuecas foram 

essenciais para aumentar a produtividade no 2T2021. A margem bruta do 1S2021 fechou 

em 42,9%, contra 15,6 % no 1S2020. 
 

 

 
 

DESPESAS DE VENDAS E ADMINISTRATIVAS 
  
Apesar das despesas com vendas e administrativas, representou no 1T2021, 16,6% sobre 

as receitas operacionais líquida (ROL) face a 37,6% no 2T2020, uma redução de 21.0 p.p. 

No 1S2021, fechou em 18,1% contra 28,5% no 1S2020, redução de 10.4 p.p., decorrente 

do forte aumento nas vendas, diluindo com isso, nossas despesas fixas. 
 

 
 

 

Lucro Bruto - R$ Mil 2T2021 2T2020
 VAR.         

2T21 | 2T20 
1S2021 1S2020

 VAR.         
1S21 | 1S20 

Receita líquida vendas 313.054      76.164     311,0% 536.422    241.985   121,7%

Matéria-prima e materiais de uso e consumo (98.298)       (57.557)    70,8% (165.056)   (125.334)  31,7%

Despesas com pessoal (62.183)       (11.660)    433,3% (111.290)   (60.619)    83,6%

Depreciação e amortização (5.380)         (2.278)      136,2% (11.885)     (8.542)      39,1%

Energia elétrica (6.532)         (1.289)      406,7% (12.488)     (6.463)      93,2%

Outros (2.634)         (288)         814,6% (5.764)       (3.281)      75,7%

Total Custos dos produtos vendidos (175.027)     (73.072)    139,5% (306.483)   (204.239)  50,1%

Lucro Bruto 138.027      3.092       4364,0% 229.939    37.746     509,2%

   .% margem bruta 44,1% 4,1% 40,0 p.p. 42,9% 15,6% 27,3 p.p.

Vendas e Administrativas - R$ Mil 2T2021 2T2020
 VAR.         

2T21 | 2T20 
1S2021 1S2020

 VAR.         
1S21 | 1S20 

Receita líquida vendas 313.054     76.164     311,0% 536.422   241.985  121,7%

Despesas com vendas (37.651)      (16.161)    133,0% (70.306)   (44.522)   57,9%

Despesas Administrativas (14.179)      (12.462)    13,8% (26.689)   (24.396)   9,4%

Total Despesas com vendas e Administrativas (51.830)      (28.623)    81,1% (96.995)   (68.918)   40,7%

   .% sobre a receita líquida -16,6% -37,6% -21,0 p.p. -18,1% -28,5% -10,4 p.p.



 

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

  

EBITDA ajustado no 2T2021 foi de R$ 78,7 milhões e uma margem EBITDA ajustada de 

25,2%, impulsionado pela maior produtividade fabril e aumento forte nas vendas, 

essencialmente de máscaras, cuecas e produtos esportivos. No 1S2021, o EBITDA fechou 

em R$ 124,9 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 23,3%. 
 

 
 

(1) São decorrentes da contabilização de uma receita de R$ 64,6 milhões, deduzidos de honorários advocatícios no valor de R$ 3,5 milhões, 
referente ao processo para assegurar o direito de afastar a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS ajuizado perante a Subseção 
Judiciária de Itabuna/BA, cuja decisão judicial transitou em julgado em 24 de maio de 2019. Por sua vez, a Suprema Corte decidiu definitivamente, 
em 13/05/2021, que a produção dos efeitos do julgado ocorresse a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas 
protocoladas até essa data, e, “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento 
de que se trata do ICMS destacado”. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA 139.867     (21.242)    161.109     186.025   (28.541)   214.566     

   .% margem EBITDA 44,7% -27,9% 72,6 p.p. 34,7% -11,8% 46,5 p.p.

Reconciliação EBITDA - R$ Mil 2T2021 2T2020  VAR.         
2T21 | 2T20 1S2021 1S2020  VAR.         

1S21 | 1S20 

Lucro Líquido 98.920       (76.914)    175.834     123.041   (85.588)   208.629     

 (+) IR e CS 33.533       52.851     (19.318)      47.555     48.002    (447)           

 (+) Resultado Financeiro 1.770         44            1.726         4.244       1.294      2.950         

 (+) Depreciação e Amortização 5.644         2.777       2.867         11.185     7.751      3.434         

(=) EBITDA 139.867     (21.242)    161.109     186.025   (28.541)   214.566     

   .% margem EBITDA 44,7% -27,9% 72,6 p.p. 34,7% -11,8% 46,5 p.p.

 Reversão do Ganho decorrente do crédito do ICMS na 
base do PIS/COFINS” (1) 

(61.133)      -           (61.133)      (61.133)   -          (61.133)      

(=) EBITDA Ajustado 78.734       (21.242)    99.976       124.892   (28.541)   153.433     

   .% margem EBITDA ajustada 25,2% -27,9% 53,0 p.p. 23,3% -11,8% 35,1 p.p.



 

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA 
  
O lucro líquido ajustado no 2T2021 foi de R$ 58,6 milhões e uma margem líquida ajustada 

de 18,7%, frente a um prejuízo de R$ 22,5 milhões no 1T2020. No 1S2021, o lucro líquido 

ajustado foi de R$ 82,7 milhões e uma margem líquida ajustada de 15,4%. 
 

 
(1) São decorrentes da contabilização de uma receita de R$ 64,6 milhões, deduzidos de honorários advocatícios no valor de R$ 3,5 milhões, 
líquido de imposto de renda e contribuição social, referente ao processo para assegurar o direito de afastar a inclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS e COFINS ajuizado perante a Subseção Judiciária de Itabuna/BA, cuja decisão judicial transitou em julgado em 24 de maio de 2019. Por 
sua vez, a Suprema Corte decidiu definitivamente, em 13/05/2021, que a produção dos efeitos do julgado ocorresse a partir de 15/03/2017, 
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data, e, “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das 
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado”. 
 
(2) Baixa de saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízo fiscal acumulado da controlada Scalina no valor de R$ 54,4 
milhões, onde não há perspectiva factível para utilização desse saldo no próximo período, tendo em vista o histórico de prejuízo. Apesar do 
desempenho da controlada estar melhorando ano após ano, diminuindo gradativamente o prejuízo, a Administração entende que diante dessa 
realidade e pelo cenário de incerteza causado pela Pandemia do Covid 19, e respaldado pelas normas vigentes, não caberia a manutenção 
procedeu com o desreconhecimento de tal ativo diferido, mantendo registrado somente o saldo cuja realização é provável nos termos das normas 
contábeis vigentes. 
 

 

 

 

 

 
 

GERAÇÃO DE CAIXA 
 

No 1S2021 a geração de caixa livre consolidado foi de R$ 105,8 milhões, contra R$ 122,1 

milhões no 1S2020. A redução de R$ 16,2, foi decorrente do aumento nos investimentos, 

principalmente em máquinas e equipamentos socks e sem costura. 
 

Lucro líquido - R$ Mil 2T2021 2T2020
 VAR.         

2T21 | 2T20 1S2021 1S2020
 VAR.         

1S21 | 1S20 

Lucro líquido 98.920       (76.914)    175.834     123.041   (85.588)   208.629     

   .% margem líquida 31,6% -101,0% 132,6 p.p. 22,9% -35,4% 58,3 p.p.

 Reversão do Ganho decorrente do crédito do ICMS 
na base do PIS/COFINS” (1) 

(40.348)      -           (40.348)      (40.348)   -          (40.348)      

 Reversão da Baixa de saldo de imposto de renda e 
contribuição social diferidos sobre prejuízo fiscal  (2) 

-             54.434     (54.434)      -          54.434    (54.434)      

(=) Lucro líquido Ajustado 58.572       (22.480)    81.052       82.693     (31.154)   113.847     

   .% margem líquida ajustada 18,7% -29,5% 48,2 p.p. 15,4% -12,9% 28,3 p.p.



 

 

 

 

CAIXA LÍQUIDO 
 

A Companhia apurou um caixa líquido de R$ 140,0 milhões no 1S2021. Destaque para a 

gestão com foco na preservação e liquidez do caixa, com incremento adicional no valor de 

R$ 44,8 milhões. 
 

 

 

 

 

 

DFC Gerencial Consolidado - R$ Mil 1S2021 1S2020
 VAR.         

1S21 | 1S20 

EBITDA 184.334     (29.630)         213.964      

Itens não caixa e impostos (4.671)        60.185          (64.856)       

 Itens não caixa 18.972       13.904          5.068          

 IR e CS diferidos 4.888         47.025          (42.137)       

 IR e CS pagos (28.531)      (744)              (27.787)       

Investimentos em Capital de Giro (54.533)      94.264          (148.797)     

 Contas a receber de clientes 6.507         109.627        (103.120)     

 Estoques (79.726)      (6.935)           (72.791)       

 Fornecedores e Salários 29.146       (19.223)         48.369        

 Outros (10.460)      10.795          (21.255)       

CapEx (19.282)      (2.730)           (16.552)       

Fluxo de Caixa Livre 105.848     122.089        (16.241)       

Caixa Líquido - R$ Mil 1S2021 1S2020
 VAR.         

1S21 | 1S20 

Empréstimos e financiamentos (circulante) (15.131)      (33.300)    18.169       

Empréstimos e financiamentos (não circulante) (5.042)        (12.600)    7.558         

Dívida Bruta (20.173)      (45.900)    25.727       

Caixa, equivalente de caixa e títulos valores mobiliários 160.158     141.100   19.058       

Caixa Líquido 139.985     95.200     44.785       



 

 

INVESTIMENTOS 
 

Os investimentos foram de R$ 19,2 milhões até o 1S2021, basicamente expansão na 

indústria e a Companhia continuará realizando novos investimentos para expansão da 

unidade fabril de sem costura.  
 

 

 

 

Vendas no E-commerce 
 

Dando seguimento de expansão do nosso e-commerce por meio da melhoria de nossos 

mecanismos de atendimento ao cliente à distância, as vendas atingiram R$ 12,9 milhões no 

1S2021, representando um aumento de 2,8 vezes comparado ao 1S2020. Os gráficos abaixo 

demonstram a evolução das vendas no e-commerce.  
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Sustentabilidade 

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 1S2021 as lojas, consolidadas, representaram 26% do faturamento. A rede de lojas 

do Grupo Lupo é formada por 686 lojas distribuídas por 4 diferentes tipos, dividas da 

seguinte forma: 
 

 Rede de Franquias Lupo, formada pelas franquias Lupo com 398 lojas, acréscimo de 

24 lojas em relação ao 1S2020, franquias Lupo Sport com 12 lojas e Outlet Lupo com 6 

lojas, totalizando 481 lojas, sendo 2 próprias. 

 Rede de Franquias Scala, formada pelas franquias Scala totalizando 67 lojas, sendo 

1 própria. 

 Rede de lojas Exclusivas Lupo, formada pelas lojas exclusivas totalizando 149 lojas, 

acréscimo de 51 lojas no 1S2021, comparado ao mesmo período do ano anterior 

 Rede de lojas Exclusivas TriFil, formada pelas lojas exclusivas totalizando 53 lojas 

acréscimo de 23 lojas no 1S2021, comparado ao mesmo período do ano anterior 

 

No 1S2021 as redes de lojas Lupo apuraram um sell out de R$ 384,5 milhões, contra R$ 

259,0 milhões no 1S2019 (não havia pandemia em 2019), crescimento 48,5%. A rede de 

lojas Scala apurou um sell out de R$ 17,6 milhões no 1S2021, contra R$ 18,6 milhões no 

1S2019 (não havia pandemia em 2019), mantendo praticamente a mesma venda 

comparativamente. 

 



 

 

 

Demonstrações Financeiras Grupo Lupo 

As Demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo Lupo referente aos 

períodos findos de 30 de junho de 2021 e 30 de junho 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 seis meses, findos em 30 de junho de 

2021 e em 30 de junho 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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