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Araraquara-SP, 13 de maio de 2022 – A Lupo S.A e suas controladas (“Grupo Lupo”) anuncia seus 

resultados do primeiro trimestre (1T22) em comparação ao (1T21). As informações contábeis 

intermediárias consolidadas e individuais foram preparadas de acordo com a norma internacional IAS 

34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB, 

assim como pela apresentação dessas informações de forma consistente com as normas expedidas 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis a preparação das informações trimestrais – 

ITR de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 

contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB 

 
 
 

      DESTAQUES DO PERÍODO 
 

1- Receita bruta +38,1% vs. 1T21 

2- R$ 325,0 MM, foi a receita líquida consolidada 

            no 1T22, 45,5% superior ao 1T21 

3- Receita da linha esportiva: +76,3% vs. 1T21 

4- Receita do varejo multimarcas: +47,3% vs. 1T21 

5- EBITDA: +58,6% vs. 1T21 e margem de 22,5% 

6- Lucro líquido de R$ 66,3 milhões: + 174,7% vs. 1T21 e     

          margem de 20,4% 

7- +15 franqueados exclusivos no 1T22, para o total de 818 lojas 

8- +593 varejistas multimarcas e +37 espaços especiais no 1T22 

9- Quantidade de clientes ativos ultrapassou a marca de 35 mil 

10- 120 lojas funcionando com nosso sistema 'Loja sem Caixa' 

11- 92% da rede de franquias integrada no nosso sistema de  

          Omnichannel 

12- Assumimos o comando de nova unidade produtiva em  

           Pacatuba/CE no inicio de abril. 
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RELAÇÕES COM INVESTIDORES 
 
Contato: ri@lupo.com.br 
 
Telefone: 16 3508 4290    Celular: 16 99364 1236 
 
Vice Presidente e RI  - Carlos Mazzeu 

 

-2,1 p.p. 

(R$ milhões) 1T22 1T21 
Var. 

22x 21 

mailto:ri@lupo.com.br
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     MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

É com satisfação que apresentamos resultados fortes neste início de 2022, consistentes com o 

trabalho que temos desenvolvido em diversas frentes. Em um cenário de elevação de custos na maior 

parte do trimestre, a resiliência foi a característica fundamental na busca por resultados consistentes, 

transformando as oportunidades em crescimento sustentável. 

 

No lado operacional, destacamos neste primeiro trimestre a ampliação da rede de distribuição, com 

mais 15 franquias exclusivas, 37 espaços especiais e 593 novos clientes multimarcas. Assim 

alcançamos a marca de 35 mil clientes ativos, sem dúvida uma das grandes alavancas de nosso 

crescimento. Seguimos implantando nas franquias o sistema "loja sem caixa" - que agiliza o processo 

de compra pelo consumidor - já funcionando em 120 lojas da rede franquia Lupo; e o sistema 

omnichannel para 92% da rede. Esse sistema integra os nossos e-commerces Lupo e Scala com as 

respectivas franquias, e reduz o tempo de entrega através da utilização dos estoques das franquias 

mais próximas ao consumidor.  

No inicio de abril assumimos o controle da nossa terceira unidade produtiva, localizada em 

Pacatuba/CE. Trata-se de uma unidade industrial especializada em confecção com grande 

capacidade técnica e produtiva que permitirá o grupo Lupo aumentar a capacidade nas categorias 

de produtos que atuamos, e entrar em novas categorias de produtos. No momento, a estratégia é 

que esta unidade fabril fique focada na confecção de cuecas, calcinhas infantis e pijamas, liberando 

capacidade da fábrica de Araraquara para produzir mais peças sem costura, da bandeira Lupo Sport.  

 

No lado financeiro, destacamos o crescimento da receita e rentabilidade, neste primeiro trimestre 

em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento líquido aumentou em todas as 

bandeiras e canais de vendas - alcançando o total de R$ 325 milhões - fruto principalmente da 

atratividade e resiliência das nossas marcas e produtos no mercado. A rentabilidade também 

aumentou - neste trimestre, a companhia apresentou margens EBITDA e Líquida de 22,5% e 20,4% 

respectivamente - versus 20,7% e 10,8% no ano passado - fruto principalmente do controle 

sistemático de custos, despesas e preços. A capacidade financeira segue bastante confortável: 

terminamos o trimestre com um caixa líquido de R$ 71 milhões. 

 

Estamos otimistas de que nosso trabalho seguirá dando bons resultados operacionais e 

financeiros neste ano. Nossas ações e investimentos fazem parte da estratégia necessária para 

manter o crescimento sustentável da empresa. Confiamos na resiliência do modelo de negócios, na 

força das nossas marcas e produtos, e nossa capacidade de adaptar e ajustar, frente a cenários 

econômicos desafiadores. Seguimos melhorando a governança corporativa e a área de relações com 

investidores, preparando a empresa para ampliar a transparência, visibilidade e relacionamento com 

o mercado de capitais no Brasil.  

 

 

 

Liliana Aufiero 

Diretora Presidente
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PRINCIPAIS INDICADORES 
 

(R$ milhões) 1T22 1T21 Var. % 

Destaques 

Receita bruta 398,7 288,7 38,1% 

Receita líquida 325,0 223,4 45,5% 

CPV (196,5) (131,5) 49,4% 

Lucro Bruto 128,5 91,9 39,8% 

Margem bruta% 39,5% 41,1% -1,6 p.p. 

EBITDA 73,2 46,2 58,6% 

Margem EBITDA% 22,5% 20,7% 1,9 p.p. 

Lucro Líquido 66,3 24,1 174,7% 

Margem Líquida% 20,4% 10,8% 9,6 p.p. 

Indicadores 

Caixa Líquido¹ 

Capital Empregado médio 

NOPAT - (LTM)² 

ROIC% 

Número de Lojas 

Franquias e próprias 

Muito Lupo 

By TriFil 

Same Store Sales (SSS) 

70,8 51,9 36,4% 

921,7 782,7 17,8% 

260,9 64,6 303,9% 

28,3% 8,3% 20,1 p.p. 

818 656 24,7% 

529 476 11,1% 

214 130 64,6% 

75 50 50,0% 

26,4% 28,5% -2,1 p.p. 

Nota: Valores ajustados referem-se a medições não contábeis para fins de comparabilidade e melhor análise do mercado. 

¹ Caixa Líquido: Caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, deduzidos de empréstimos e financiamentos. 

² NOPAT – (LTM): soma dos últimos 12 meses. 
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RECEITA LÍQUIDA POR MARCA 
 

 

A receita líquida apurada no 1T22 foi de R$ 325,0 milhões, 45,5% superior ao registrado no mesmo período 

de 2021. Todas as marcas obtiveram excelente desempenho no 1T22, comparado ao mesmo período do 

ano anterior. O forte crescimento apurado, sinaliza que estamos no caminho correto para atingir nossas 

metas em 2022. 

 
 

(R$ milhões) 1T22 1T21 Var. % 

Lupo 229,7 162,8 41,1% 

TriFil 51,9 37,0 40,4% 

Lupo Sport 32,3 18,3 76,3% 

Outras ¹ 7,2 2,5 190,4% 

Receita líquida mercado interno 321,1 220,5 45,6% 
 

Receita líquida mercado externo 3,9 2,8 37,8% 
    

Receita líquida total 325,0 223,4 45,5% 

 
 

 

Composição da Receita Líquida por Marca no (1T22) 
R$ milhões 

     325,0 

Cresc.1T22-1T21 41% 40% 76% 109% 45,5% 

Participação 71% 16% 10% 3% 100,0% 

 
Lupo 

 
TriFil 

Lupo 

Sport 

 
Outros ¹ 

 
Total 

 
¹ Considera lojas Scala, exportações, matérias-primas, como fios, elásticos, acessórios e aluguéis de imóveis 
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RECEITA LÍQUIDA POR CANAL 

Em linha com a estratégia de aumentar a capilaridade e fortalecer nossa presença no varejo multimarcas, 

no 1T22 foram cadastrados 593 novos clientes, abertos 37 novos espaços especiais e com isso, obtivemos 

um crescimento de 47,3% comparado ao 1T21. Em contínua expansão, foram inauguradas 15 novas lojas 

e nossas franquias apresentaram um crescimento expressivo de 55,5% nesse trimestre. 

 

(R$ milhões) 1T22 1T21 Var. % 

Multimarcas 203,8 138,3 47,3% 

Franquias 84,3 54,2 55,5% 

Lojas de departamento 26,0 24,9 4,4% 

Private label 4,1 2,1 98,9% 

Outras ² 2,9 1,0 181,9% 

Receita líquida mercado interno 321,1 220,5 45,6% 
 

Receita líquida mercado externo 3,9 2,8 37,8% 
    

Receita líquida total 325,0 223,4 45,5% 

 
 

Composição da Receita Líquida por Canal no (1T22) 

R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

² Considera E-commerce, exportações, além de matérias-primas, como fios, elásticos, acessórios e aluguéis de imóveis. 

 
 
 

$ milhões    325,0 

Cresc.1T22-1T21 47% 56% 4% 133% 45,5% 

Participação 63% 26% 8% 4% 100,0% 

 
Multimarcas 

 
Franquias 

Lojas de 
Departamento 

Private 

Label e 

Outros ² 

 
Total 

 

 

Pontos de 

Vendas 

   

Franquias 

 

Lojas 

Exclusivas 

 
NOSSA 

CAPILARIDADE 

 

Pontos 

Especiais 

MAIOR 

DISTRIBUIÇÃO 

TÊXTIL NO 

BRASIL 

+ 
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LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA 
 

A margem bruta no 1T22 foi de 39,5%, ligeira variação -1,6 p.p. em relação ao mesmo período do 

ano anterior, que se refere basicamente a nossa estratégia em expandir o mix de produtos com maior 

valor agregado, principalmente na linha esportiva seamless, além de lingerie e pijamas. O lucro bruto 

foi de R$ 128,5 milhões nesse trimestre, crescimento expressivo de 39,8%, comparado ao 1T21. 

 

(R$ milhões) 1T22 1T21 Var. % 

Receita Líquida 325,0 223,4 45,5% 

Matéria prima, consumo e outros (110,8) (69,9) 58,5% 

Despesas com pessoal (71,3) (49,1) 45,2% 

Depreciação e amortização (6,9) (6,5) 6,2% 

Energia elétrica (7,5) (6,0) 25,0% 

Total custos dos produtos vendidos (196,5) (131,5) 49,4% 

Unidades Faturadas (em Dúzias) 3,39 3,36 0,7% 

Custo unitário (em R$ por Dúzias) (58,1) (39,1) 48,4% 
 

Lucro Bruto 128,5 91,9 39,8% 

Margem bruta% 39,5% 41,1% -1,6 p.p 

 

 

DESPESAS DE VENDAS E ADMINISTRATIVAS – (SG&A) 
 

As despesas com vendas e administrativas (SG&A) no 1T22 representou 19,8% sobre as receitas 

operacionais líquida (ROL) face a 20,2% no 1T21, uma redução de 0,4 p.p, ocasionado pela diluição 

das despesas fixas em decorrência do expressivo aumento nas vendas. 

 

(R$ milhões) 1T22 1T21 Var. % 

SG&A (64,3) (45,2) 42,3% 

% receita líquida -19,8% -20,2% 0,4 p.p 

Pessoal (17,8) (13,9) 28,1% 

Despesas comerciais (21,3) (14,0) 52,1% 

Fretes e armazenagem (9,9) (11,6) -14,7% 

Prestação de serviços (6,0) (2,7) 122,2% 

Depreciações (2,6) (0,7) 271,4% 

Outras (6,7) (2,3) 191,3% 
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EBITDA E MARGEM EBITDA 
EARNINGS BEFORE INTERESTS, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION 

 

O EBITDA no 1T22 foi de R$ 73,2 milhões e uma margem EBITDA de 22,5%, acréscimo de 1,9 p.p. 

em relação ao mesmo período anterior, alavancado pela diversificação de nossos sortimentos de 

produtos que contribuíram com R$ 27,0 milhões, destaque para a linha esportiva, lingerie, pijamas. 

Também houve diluição das despesas fixas com SG&A. 

 

Reconciliação EBITDA - (R$ milhões) 1T22 1T21 Var. % 

Lucro Líquido  66,3 24,1 175,1% 

(+/-) Despesas com IR e CS (4,2) 14,0 -130,0% 

(+/-) Financeiras líquidas 1,4 2,5 -44,0% 

(+) Depreciação e amortização 9,7 5,5 76,4% 

(=) EBITDA  73,2 46,1 58,8% 

Margem EBITDA% 22,5% 20,6% 1,9 p.p 

 
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 1T22 foi de R$ 66,3 milhões, uma margem líquida de 20,4%, que representou um 

avanço de 9,6 p.p. comparando ao mesmo trimestre do ano anterior. 

 
 

Lucro Líquido 
R$ milhões 

 

1T21 1T22 

Lucro Líquido Margem líquida 

20,4% 

10,8% 
66,3 

24,1 
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GERAÇÃO DE CAIXA 

A geração de caixa no 1T22 foi destinada, principalmente, para aquisições de insumos e da produção 

de produtos com maior valor agregado, visando garantir o abastecimento ocasionado pelo aumento 

da demanda. Foram investidos ainda, R$ 12,1 milhões em máquinas e equipamentos para expansão 

das unidades sem costura e socks. 

 

DFC Gerencial Consolidado (R$ milhões) 1T22 1T21 Var. R$ 

EBITDA 73,2 46,1 27,1 
 

Itens não caixa e impostos (11,1) (14,9) 3,8 

Itens não caixa ¹ (0,7) 2,3 (3,0) 

IR e CS diferidos (5,1) (1,1) 

 

(4,0) 

IR e CS corrente (5,2) (16,1) 

 

10,9 

Investimentos em capital de giro (20,6) 42,6 (63,2) 

Contas a receber de clientes 30,0 38,6 (8,7) 

Estoques (85,2) (37,9) 

 

(47,3) 

Impostos a recuperar 7,9 5,1 

 

2,8 

Fornecedores e salários 28,0 13,4 

 

14,6 

Outros (1,2) 23,4 

 

(24,5) 

CapEx (16,1) (14,9) (1,2) 
 

 
¹ Itens não caixa, considera-se provisões para contingência, perdas com clientes, obsolescência de estoques e baixa de ativos fixos. 

 

 

CAIXA LÍQUIDO 

O caixa líquido no 1T22 foi de R$ 70,8 milhões em 2021, um acréscimo de R$ 18,9 milhões em relação 

ao ano encerrado em 2021. 
 

Caixa Líquido (R$ milhões) 1T22 2021 Var. R$ 

Empréstimos e financiamentos (circulante) 10,8 11,5 (0,7) 

Empréstimos e financiamentos (não circulante) 69,7 33,6 36,1 

Dívida Bruta  80,5 45,1 35,4 

Caixa, equivalente de caixa 151,3 97,0 54,3 

Caixa Líquido  70,8 51,9 18,9 

Geração de Caixa Livre 25,5 58,9 (33,5) 
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INVESTIMENTOS 
 

Investimentos 
R$ milhões 

 
 

 

Distribuição dos investimentos 
R$ milhões 

 

Indústria Infra TI Total 

 

 

SUSTENTABILIDADE - ESG 
 

Ambiental Social Governança 
 

Reutilizamos 29% da água 

que consumimos na indústria e 

19% dos resíduos da matéria- 

prima são transformados em 

cabides e viés 

Respeitamos a inclusão, 

equidade e a diversidade, 79% 

de nossos colaboradores são 

mulheres. Programa de PCD, 

inclui 238 colaboradores. 

Estamos listados na 

Categoria A junto à CMV e 

atualmente contamos com 

Comitês, estratégico, 

auditoria interna e compliance 

A planta de 40 mil M³, adquirida 

em Pacatuba-CE,  já esta sendo 

preparada para produzir cerca de  

35% da produção de cuecas 

confeccionadas. 

+3x 59 

8,4% 

20 
15 16 

2020 2021 1T21 1T22 

Foram adquiridos 150 novos teares sem 

costura, totalizando 726 teares. 

148 novos teares de meias, totalizando 

+1.500 teares 

16,1 
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(R$ milhões) 

 

 

 

 

 

Var. % 

52,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDE DE LOJAS 

Nossas redes de lojas representaram 34% da receita bruta consolidada no 1T22 e tiveram uma 

performance excepcional, no sell-in o crescimento foi de 52,5% e no sell-out de 73,8%. 

 
 
 

 
.Lojas Lupo 92,4 64,1 44,2% 

.Lojas Lupo Sport 4,6 2,1 124,6% 

.Lojas Scala 8,6 6,5 32,8% 

.Lojas Muito Lupo 23,2 12,1 100,0% 

.Lojas By TriFil 5,9 3,7 62,1% 

Receita Bruta total - (Sell out) 240,5 138,3 73,8% 

.Lojas Lupo 210,8 134,7 56,5% 

.Lojas Lupo Sport 9,4 4,2 125,7% 

.Lojas Scala 20,2 15,8 27,8% 

VENDAS NO E-COMMERCE 

Vendas no E-commerce 1T22 
% sobre a receita líquida 

6,5% 

Varejo 

Digital 
Grandes 

Redes 
Próprio Total 

Lupo Lab investimento da Lupo em parceira 

com Startups. Em fase de providências para 

implantação no anexo da antiga fábrica. 
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Fechamos o 1T22 com 818 lojas em nossa rede, aumento de 162 em um ano. As vendas nas 

mesmas (SSS) lojas obtiveram um crescimento consolidado de 26,4% no 1T22. 

 

Número de Lojas e SSS 1T22 1T21 Var. 

Total Lojas 818 656 162 

.Lojas Lupo 444 395 49 

.Lojas LupoSport 18 11 7 

.Lojas Scala 67 70 (3) 

.Lojas Muito Lupo 214 130 84 

.Lojas By TriFil 75 50 25 

Vendas mesmas lojas (SSS) % 26,4% 28,5% -2,1 p.p. 

.Lojas Lupo 26,9% 30,4% -3,5 p.p. 

.Lojas LupoSport 39,4% 30,3% 9,1 p.p. 

.Lojas Scala 20,5% 15,2% 5,3 p.p. 

 
 
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS GRUPO LUPO 

As Demonstrações contábeis intermediárias consolidadas e individuais da Lupo S.A. referente 

período findo em 31 de março de 2022, bem como de períodos e 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 três meses, findos em 31 de março de 2022 e em 31 de março de 2021, os auditores 

independentes da Companhia, KPMG Auditores Independentes Ltda., não foram contratados para 

outros serviços adicionais ao exame das demonstrações financeiras do período. 

 

 

Liliana Aufiero 

Diretora Presidente 

Carlos Alberto Mazzeu 

Diretor Vice-Presidente e Diretor de RI 

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

