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Araraquara-SP, 19 de novembro de 2021 – O Grupo Lupo S.A. anuncia seus resultados 

do terceiro trimestre de 2021 (3T21). As demonstrações financeiras consolidadas e 

individuais foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 

com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo Internacional 

Accounting Standards Board (IASB). 

 

 
 
 
 

 
                                                        

                                                                               
 
 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESTAQUES DO TRIMESTRE 
 

RECEITA LÍQUIDA, atingiu no 3T21 a marca de R$ 371,2 

milhões, 85% superior ao mesmo período de 2020. 

EBITDA ajustado no 3T21, foi de R$ 76,0 milhões, atingindo 

a margem de 20,5%. Em 2020, no mesmo período, obteve-se 

R$ 25,3 milhões. 

LUCRO LÍQUIDO ajustado no 3T21 foi de R$ 61,7 milhões, 

crescimento de 243,8% versus o mesmo período de 2020. A 

margem líquida ajustada foi de 16,6% no 3T21. 

ABERTURA DE NOVAS LOJAS no 3T21, foram abertas 51 

novas lojas. Estão totalizadas as bandeiras Lupo, Lupo Sport, 

Scala, By TriFil e Muito Lupo. 

E-commerce, a evolução do canal online tem sido crescente 

correspondendo a R$ 9,8 milhões no 3T21, um aumento de 

143% em relação ao 3T20. 



 

 

  

 
 

 

A Empresa vem apresentando um crescimento acelerado e 

constante ao longo de 2021. Neste trimestre, com o avanço 

da vacinação e consequente redução das restrições à 

mobilidade, favoreceram os canais em que atuamos. 

Destaque para o varejo multimarca, onde foram 

implementados 94 espaços especiais, fortalecendo cada 

vez mais nossa presença neste canal.  

 

No 3T21, as vendas para o canal multimarcas registrou um 

acréscimo de 65,3%, comparado ao período de 2020.  

 

Mantivemos a agenda de expansão dos nossos modelos de lojas. No 3T21 foram abertas 

18 franquias Lupo, 25 Muito Lupo e 8 by TriFil.  

 

Em continuidade ao processo de digitalização da Companhia, no 3T21 realizamos o roll-

out do sistema “loja sem caixa” em mais 31 franquias. Esse sistema possibilita que a 

atendente inicie e termine a venda, simplificando todos os passos no processo de 

compras.  

 

O sistema OMNI Channel, que integra o e-commerce com as franquias, foi estendido para 

todas as lojas da rede Scala e para todas as franquias Lupo do Estado de São Paulo.  

Esse sistema reduz o tempo de entrega através da utilização dos estoques das franquias 

mais próximas ao consumidor.  

 

Liliana Aufiero 

Diretora Presidente 

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
 



 

DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 

RECEITA BRUTA E LÍQUIDA 
  
O 3T21 reforça a tendência de recuperação, reflexo da melhora do controle da pandemia e 

retomada de consumo da população, apresentando um forte crescimento de 85% na receita 

líquida. No período de 9M21 o crescimento apurado foi de 104,8% em relação ao mesmo período 

de 2020. 

 

 
 

 

Destaque para as vendas de cuecas que representaram 23,1% do total da receita bruta no 

período, seguido de máscaras com 22,8%, meias com 22,3% e esportivo com 11,4%. 

 

DESEMPENHO POR CANAL E MARCA 

 

Nossos canais de vendas, com destaque para franquias e multimarcas, continuaram contribuindo 

para o forte crescimento da Companhia no 3T21. 
 

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

R$ Mil 3T21 3T20 VAR. 
3T21 | 3T20

9M21 9M20 VAR. 
9M21 | 9M20

Receita bruta mercado interno 460.402  238.969  92,7% 1.117.436 528.942 111,3%

Receita bruta mercado externo 5.446      1.637      232,7% 11.455      5.520     107,5%

Receita bruta 465.848  240.606  93,6% 1.128.891 534.462 111,2%

Deduções da receita (94.677)   (40.013)   136,6% (221.010)   (91.250)  142,2%

Receita líquida vendas 371.171  200.593  85,0% 907.881    443.212 104,8%

Canal - R$ Mil 3T21 3T20
VAR. 

3T21 | 3T20
9M21 9M20

VAR. 
9M21 | 9M20

Multimarcas 215.838  130.601  65,3% 548.138    287.912 90,4%

Franquias 110.114  36.413    202,4% 249.379    78.252   218,7%

Lojas de departamento 36.670    30.510    20,2% 89.406      65.413   36,7%

Private Label 2.673      1.323      102,0% 7.203       5.215     38,1%

Outras (i) 430         109         294,5% 2.300       900        155,6%

Receita líquida mercado interno 365.725  198.956  83,8% 896.426    437.692 104,8%

Receita líquida mercado externo 5.446      1.637      232,7% 11.455      5.520     107,5%

Receita líquida total 371.171  200.593  85,0% 907.881    443.212 104,8%



 

 

As franquias representaram um crescimento de 202,4% no 3T21, com incremento de 18 lojas. As 

multimarcas registraram um crescimento de 65,3% no 3T21. No acumulado do período de 9M21, 

o desempenho desses canais, que representam 87,8% de nossas vendas, foi histórico. Juntos, 

apuraram um crescimento de 117,8%, comparado a 9M20. 

 

GRÁFICO RECEITA LÍQUIDA POR CANAL 

 

 
(i) Considera private label, mercado externo, além de matérias-primas, como fios, elásticos, acessórios e alugueis de imóveis. 

 

Nossas marcas Lupo, Lupo Sport, Trifil e Scala realçam o ótimo desempenho no 3T21, como 

também no período de 9M21. Seguimos com o projeto de expansão da marca Lupo Sport, 

representando um crescimento de 182,3% no 3T21 comparado ao 3T20. No período de 9M21, 

acumula crescimento de 130,4%, comparado ao mesmo período de 2020. 
 

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

Marcas - R$ Mil 3T21 3T20 VAR. 
3T21 | 3T20

9M21 9M20 VAR. 
9M21 | 9M20

Lupo 255.363  140.099  82,3% 643.011    303.847 111,6%

TriFil 61.828    41.312    49,7% 146.511    86.548   69,3%

Lupo Sport 40.567    14.372    182,3% 87.256      37.878   130,4%

Outras (i) 7.967      3.173      151,1% 19.648      9.419     108,6%

Receita líquida mercado interno 365.725  198.956  83,8% 896.426    437.692 104,8%

Receita líquida mercado externo 5.446      1.637      232,7% 11.455      5.520     107,5%

Receita líquida total 371.171  200.593  85,0% 907.881    443.212 104,8%



 

 

A marca Lupo continua representando a maior fatia da receita líquida do grupo com 70,8% no 

período de 9M21. 
 

GRÁFICO RECEITA LÍQUIDA POR MARCA 
 

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

 

 

LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA 
 

A margem bruta foi de 33,7% no 3T21, avanço de 0,6 p.p. A continuidade da demanda por 

produtos sem costura, como esportivo, cuecas contribuíram para a margem no 3T21. A margem 

bruta no período de 9M21 fechou em 39,3%, contra 23,5% em 9M20, avanço de 15,8 p.p. 

 

 

Lucro Bruto - R$ Mil 3T21 3T20 VAR. 
3T21 | 3T20

9M21 9M20 VAR. 
9M21 | 9M20

Receita líquida 371.171   200.593   85,0% 907.881   443.212   104,8%

Matéria prima de uso e consumo (163.837)  (73.094)    124,1% (328.807)  (199.511)  64,8%

Despesa com pessoal (65.427)    (48.564)    34,7% (176.718)  (109.182)  61,9%

Depreciação e amortização (8.242)      (4.364)      88,9% (16.549)    (12.458)    32,8%

Energia elétrica (5.698)      (6.022)      -5,4% (18.186)    (12.484)    45,7%

Outros (3.060)      (2.338)      30,9% (10.780)    (5.621)      91,8%

Total custos dos produtos vendidos (246.264)  (134.382)  83,3% (551.040)  (339.256)  62,4%

Lucro Bruto 124.907   66.211     88,6% 356.841   103.956   243,3%

  .% margem bruta 33,7% 33,0% 0,6 p.p. 39,3% 23,5% 15,8 p.p.



 

 

 

DESPESAS DE VENDAS E ADMINISTRATIVAS 

  
As despesas com vendas e administrativas, representam no 3T21, 17,3% sobre as receitas 

operacionais líquida (ROL) face a 21,7% no 3T20, uma redução de 4,4 p.p. No período de 9M21, 

fechou em 18% contra 25,4% no mesmo período de 2020, redução de 7,4 p.p., decorrente do 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

EBITDA ajustado no 3T21 foi de R$ 76,0 milhões e uma margem EBITDA ajustada de 20,5%, 

acréscimo de 7,9 p.p. em relação ao mesmo período de 2020. Alavancado pela maior 

produtividade fabril e aumento exponencial das vendas no mercado interno, com destaque para 

as linhas de produtos cuecas, máscaras, produtos esportivos, meias e pijamas. No 9M21, o 

EBITDA fechou em R$ 215,2 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 23,7%. 

 

 

 

 

Vendas e Administrativas - R$ Mil 3T21 3T20
VAR. 

3T21 | 3T20
9M21 9M20

VAR. 
9M21 | 9M20

Receita líquida 371.171  200.593  85,0% 907.881   443.212   104,8%

Despesas com vendas (46.951)   (30.410)   54,4% (117.250)  (74.932)    56,5%

Despesas Administrativas (17.420)   (13.114)   32,8% (46.203)    (37.509)    23,2%

Total Despesas com vendas e administrativas (64.371)   (43.524)   47,9% (163.453)  (112.441)  45,4%

  .% sobre a receita líquida -17,3% -21,7% -4,4 p.p. -18,0% -25,4% -7,4 p.p.



 

 

 

 
 
(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. 

 
(2) Processo tributário de discussão da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), na qual a Companhia realizou uma provisão 
do valor mais provável de perda informado pelos assessores jurídicos. 
 
(3) Em 24 de setembro de 2021 foi realizado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) do RE nº 1.063.187, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 962) e, por unanimidade de votos, declarou-se inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à 
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Consequentemente, foi realizada a reversão do IRPJ e da CSLL calculados sobre 
os juros Selic que compunham a parcela não utilizada do crédito tributário reconhecido em virtude do julgamento do processo judicial 5002597-
27.2017.403.6114 (exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS). Adicionalmente, foi reconhecido no terceiro trimestre o montante 
de R$ 8.944 em Imposto de renda e contribuição social a recuperar em contrapartida de outras receitas referente aos créditos que já tinham sido 
utilizados e tributados. 
 
 

 
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 78.220    25.253    52.967          264.244      (3.291)     267.535          

   .% margem EBITDA 21,1% 12,6% 8,5 p.p 29,1% -0,7% 29,8 p.p

Reconciliação EBITDA - R$ Mil 3T21 3T20
VAR.

3T21 | 3T20 9M21 9M20
VAR.

9M21 | 9M20

Lucro Líquido 69.142    17.952    51.190          192.183      (67.637)   259.820          

 (+/-) IR e CS 674         (3.982)     4.656            48.227        44.019    4.208              

  (+/-) Resultado Financeiro (1.378)     4.394      (5.772)          2.867          5.687      (2.820)             

 (+) Depreciação e Amortização 9.782      6.889      2.893            20.967        14.640    6.327              

(=) EBITDA 78.220    25.253    52.967          264.244      (3.291)     267.535          

   .% margem EBITDA 21,1% 12,6% 8,5 p.p 29,1% -0,7% 29,8 p.p

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

-          -          -               (61.133)       -         (61.133)           

 Reversão de provisão da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta 
(CPRB) (2)  

6.768      -          6.768            21.042        -         21.042            

 Reversão IRPJ/CSLL sobre os valores 
atinentes à taxa Selic do crédito ICMS 
na base de cálculo do PIS/COFINS (3) 

(8.944)     -          (8.944)          (8.944)         -         (8.944)             

(=) EBITDA Ajustado 76.044    25.253    50.791          215.209      (3.291)     218.500          

   .% margem EBITDA ajustada 20,5% 12,6% 7,9 p.p 23,7% -0,7% 19,8 p.p



 

 
 
 

 
 

LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA 
  
O lucro líquido ajustado no 3T2021 foi de R$ 61,7 milhões e uma margem líquida ajustada de 

16,6%, acréscimo de 7,7 p.p., comparando ao 3T20. No período de 9M21, o lucro líquido ajustado 

foi de R$ 153,8 milhões e uma margem líquida ajustada de 16,9%, frente a um prejuízo de R$ 

13,2 milhões no mesmo período em 2020.  
 

 
 
 (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. 

 
(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.  
 
(3) Processo tributário de discussão da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), na qual a Companhia realizou uma provisão 
do valor mais provável de perda informado pelos assessores jurídicos. 
 
(4) Em 24 de setembro de 2021 foi realizado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) do RE nº 1.063.187, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 962) e, por unanimidade de votos, declarou-se inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à 
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Consequentemente, no terceiro trimestre de 2021, foi realizada a reversão do 
IRPJ e da CSLL diferidos no montante de R$ 11.894 calculados sobre os juros Selic que compunham a parcela não utilizada do crédito tributário 
reconhecido em virtude do julgamento do processo judicial 5002597-27.2017.403.6114 (exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da 
COFINS). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lucro Líquido - R$ Mil 3T21 3T20
VAR.

3T21 | 3T20
9M21 9M20

VAR.
9M21 | 9M20

Lucro Líquido 69.142    17.951   51.191        192.183  (67.638)  259.821        

   .% margem líquida 18,6% 8,9% 9,7 p.p 21,2% -15,3% 36,4 p.p

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

             -              -                   -       (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)

 Reversão de provisão da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) (3)  

4.467       -         4.467           13.888     -          13.888           

 Reversão IRPJ/CSLL sobre os valores atinentes 
à taxa Selic do crédito ICMS na base de cálculo 
do PIS/COFINS (4) 

(11.894)    -         (11.894)        (11.894)    -          (11.894)          

(=) Lucro líquido ajustado 61.715    17.951   43.764        153.829  (13.204)  167.033        

   .% margem líquida ajustada 16,6% 8,9% 7,7 p.p 16,9% -3,0% 19,9 p.p



 

 

GERAÇÃO DE CAIXA 
 

No período de 9M21 a geração de caixa livre consolidado foi de R$ 118,1 milhões contra R$ 129,8 

milhões em 9M20. A redução de R$ 11,7 milhões, se deve ao aumento de investimentos que 

foram direcionados para a compra de 100 novas máquinas sem costura e de 146 máquinas socks. 

Além disso, houve maior desembolso para pagamento de IR e CS, reflexo do excepcional 

resultado da Companhia em relação ao mesmo período do ano anterior.  
 

 

 

 

CAIXA LÍQUIDO 
 

A Companhia apurou um caixa líquido de R$ 138,6 milhões no 9M21, com incremento adicional 

no valor de R$ 43,0 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. 
 

 

DFC Gerencial Consolidado - R$ Mil 9M21 9M20
VAR.               

9M21 | 9M20  

EBITDA 264.244     (3.291)       267.535     

Itens não caixa e impostos 29.731       71.759       (42.028)      

 Itens não caixa 36.922       29.461       7.461         

 IR e CS diferidos 48.227       43.042       5.185         

 IR e CS corrente (55.418)     (744)          (54.674)      

Investimentos em Capital de Giro (141.002)    67.719       (208.721)    

 Contas a receber de clientes (29.709)     37.301       (67.010)      

 Estoques (92.875)     7.930        (100.805)    

 Impostos a Recuperar (35.423)     12.183       (47.606)      

 Fornecedores e Salários 30.703       3.873        26.830       

 Outros (13.698)     6.432        (20.130)      

CapEx (34.871)     (6.380)       (28.491)      

Geração de Caixa Livre 118.102     129.807     (11.705)      

Caixa Líquido - R$ Mil 9M21 9M20
VAR.               

9M21 | 9M20      

Empréstimos e financiamentos (circulante) 11.053     34.556    (23.503)         

Empréstimos e financiamentos (não circulante) 10.921     11.766    (845)              

Divida Bruta 21.974   46.322  (24.348)      

Caixa, equivalente de caixa e títulos valores mobiliários 160.540   141.928  18.612          

Caixa líquido 138.566 95.606  42.960       



 

 

INVESTIMENTOS 
 

 

A Companhia realizou investimentos em maquinários com tecnologia de ponta no montante de 

R$ 13 milhões no 3T21, em continuidade ao plano de expansão da unidade fabril da linha sem 

costura e socks. No período 9M21 totaliza, R$ 35 milhões de investimentos de imobilizado e 

intangível. 

 
 

         EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS – R$ Mi 
 

 

 

 

 

 

VENDAS E-COMMERCE 
 

 Em continuidade a expansão do nosso e-commerce por meio de melhorias em nossos mecanismos 

de atendimento ao cliente à distância, as vendas atingiram R$ 28,9 milhões no 9M21, representando 

um aumento de 3,3 vezes comparado ao 9M20. Os gráficos abaixo demonstram a evolução das 

vendas no e-commerce.  
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RECEITA BRUTA E-COMMERCE – R$ Mi  

 

 

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://ri.lupo.com.br/ 

 



 

 

 

REDE DE LOJAS 

 

 

 

 

 

 
 

Nossas redes de lojas representaram 28% da receita bruta consolidada no período de 9M21. 

As redes de lojas do Grupo Lupo são formadas por 733 lojas, distribuídas por 4 diferentes tipos:  

 

 Rede de Franquias Lupo, formada pelas franquias Lupo com 412 lojas, acréscimo de 32 lojas 

em relação a 9M20, franquias Lupo Sport com 13 lojas e Outlet Lupo com 7 lojas, totalizando 

432 lojas, sendo 2 próprias.  

 Rede de lojas Exclusivas Lupo, formada pelas lojas exclusivas totalizando 174 lojas, 

acréscimo de 67 lojas no período de 9M21, comparado ao mesmo período do ano anterior. 

 Rede de Franquias Scala, formada pelas franquias Scala totalizando 67 lojas, sendo 1 própria. 

 Rede de lojas Exclusivas TriFil, formada pelas lojas exclusivas totalizando 60 lojas, acréscimo 

de 26 lojas no período de 9M21, comparado ao mesmo período do ano anterior. 

 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LOJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No período de 9M21 as franquias Lupo apuraram um sell out de R$ 657,4 milhões, contra R$ 

415,2 milhões em 9M19 (não havia pandemia em 2019), crescimento 58,4%. A rede de lojas Scala 

apurou um sell out de R$ 67,5 milhões no período de 9M21, contra R$ 68,8 milhões em 9M19, 

mantendo praticamente a mesma venda comparativamente. 

 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS GRUPO LUPO  

As Demonstrações financeiras Consolidadas e individuais do Grupo Lupo referente aos 

períodos findos de 30 de setembro de 2021 e 30 de setembro de 2020, bem como de anos 

anteriores estão disponíveis para acesso através do website: 
 

https://ri.lupo.com.br/ 

 
 
 
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 nove meses, findos em 30 de setembro 

de 2021 e em 30 de setembro de 2020, os auditores independentes da Companhia, KPMG 

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

das demonstrações financeiras do período. 

 
 

Liliana Aufiero 

Diretora Presidente 

 

Carlos Alberto Mazzeu 

Diretor Superintendente e RI 


