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Mensagem da Administração
A Lupatech mais uma vez teve um desempenho positivo. Nossas receitas líquidas do 2T21 foram
3 vezes superiores às do mesmo período do ano anterior, quando vivemos o período mais crítico
da pandemia. Com relação ao 1T21, as receitas também apresentaram crescimento, de 4%.
Durante o 2T21, foi observado o reaquecimento da atividade comercial, que havia voltado a sofrer
no trimestre anterior com a segunda onda da pandemia. Essa maior atividade deverá trazer efeitos
nas receitas do segundo semestre.
De fato, a carteira de pedidos firmes da companhia (“order backlog”) cresceu significativos 45%
no 2T21, saindo de R$ 22 milhões no 1T21 para R$ 32 milhões. Esse é um dos pontos mais
relevantes de menção no desempenho do 2T21.
A rentabilidade das vendas, medida pela Margem Bruta também teve expansão, como antecipado
no relatório do 1T21. A Margem Bruta de Produtos fechou em 27%, superior em 1,6pp do 1T21.
Esse aumento veio na esteira do reajuste de preços em razão dos fortes aumentos de matérias
primas enfrentados desde o fim do ano anterior. O Lucro Bruto de Produtos ficou em R$ 5,8
milhões, 11% superior ao do 1T21.
O aumento das matérias primas foi uma reação inicial à retomada de atividade pelo arrefecimento
da pandemia. Com muitas cadeias produtivas desorganizadas, essa foi a reação natural ao
aumento abrupto da demanda. Vivemos agora um segundo problema com raízes similares, que é
o colapso do transporte marítimo, com aumentos de custo da casa de 10 vezes em rotas de
contêineres da China para o Brasil. Muito embora tenhamos conseguido substancialmente
acomodar esses efeitos, é certo que as margens haveriam sido algo melhores não fossem esses
problemas transitórios.
O EBITDA Ajustado total da Companhia permaneceu em nível similar ao do 1T21, mas houve
melhora no EBITDA Ajustado do segmento de produtos, na esteira das vendas algo maiores e da
ampliação da margem de vendas, que passou de 6% no 1T21 para 9,6% no 2T21.
O resultado final do trimestre foi um Lucro Líquido de R$ 2 milhões.
A posição de liquidez da Empresa se sustentou no nível de R$ 18 milhões, comparados com R$
21 milhões do trimestre anterior. Os recursos disponíveis são suficientes às necessidades de curto
prazo da Companhia. Seguimos trabalhando nas demais frentes para ampliação desta liquidez
visando a expansão mais substancial que almejamos para as nossas operações.
No 2T21 tivemos movimentos relevantes na gestão de passivos e contingências tributárias. A
Companhia fez uso dos benefícios para regularização tributária oferecidos a empresas em
recuperação judicial pelas leis 14.112/20 e 13.988/20. Por meio dessas, tomamos providências no
sentido de reescalonar passivos e contingências tributárias em até 120 meses com descontos
relevantes de até 70%. Através dessas medidas e de duas decisões judiciais favoráveis de 1º grau
obtidas no período, a Lupatech S.A. regularizou todas as suas pendências federais correntes e
finalmente obteve a regularidade fiscal no âmbito federal.
No que tange a Recuperação Judicial, a Companhia depende de decisão homologatória da corte
de Nova Iorque em sede de Chapter 15 para efetuar a troca das Notes em circulação por novos
instrumentos (Notes e Warrants) alinhados ao plano de recuperação aprovado no Brasil. Entre

outras providências, estamos assistindo o Administrador Judicial na prestação de informações
requeridas pelo juízo e que são necessárias para o encerramento do processo.

Rafael Gorenstein
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Desempenho Econômico-Financeiro
O Grupo Lupatech, atua na manufatura (segmento de Produtos) produzindo principalmente
válvulas industriais; válvulas para óleo e gás; cabos para ancoragem de plataformas de petróleo;
equipamentos para completação de poços; artefatos de materiais compósitos, incluindo, entre
outros, tubos para revestimento de tubulações petroleiras, geralmente comercializados juntamente
com serviços associados de inspeção e reparo.
A Companhia operava no negócio de serviços petroleiros (segmento de Serviços), do qual
remanescem ativos diversos em processo de desmobilização, bem como legado a ele associado.
Receita Líquida

Válvulas
A receita líquida alcançou R$ 38,2 milhões no primeiro semestre de 2021, 83% superior aos R$
20,9 milhões do primeiro semestre de 2020, o qual foi impactado pelas dificuldades impostas pela
Pandemia da Covid-19. Quando comparado 2T21 com o 1T21 houve um crescimento de Receita
Líquida de 4%.
Cabos e Compósitos
A receita reportada em 2021 espelha a retomada da unidade de compósitos, com o fornecimento
de camisas de revestimento tubos de produção de petróleo.
Serviços
As receitas que compõe este segmento são decorrentes da liquidação de saldos de estoques, este
segmento refere-se a plantas que foram desmobilizadas e remanescem legado a ela associadas,
não referindo-se as operações regulares.
Carteira de Pedidos
Em 30 de junho de 2021, a carteira de pedidos e contratos com obrigação de compra (“Order
Backlog”) da Companhia no Brasil somou R$ 31,7 milhões. Na mesma data a Companhia possuía
um saldo em contratos de fornecimento de Válvulas e Cabos de Ancoragem, sem obrigação de
compra de R$ 178 milhões (valor atualizado com os respectivos reajustes contratuais). Não estão
incluídas nessa cifra licitações vencidas para as quais não foram emitidos os respectivos pedidos.

Lucro Bruto e Margem Bruta

Produtos
Nos comparativos trimestrais de 2021, nota-se uma melhora no Lucro bruto e Margem bruta,
resultado do avanço das receitas e adequação de preços de vendas por repasse de custos.
A variação do 2T21 com 2T20, além do citado anteriormente, também reflete a superação dos
impactos causados pela Pandemia da Covid-19. Comparando os períodos semestrais de 2021
versus 2020, a variação se explica pela mesma razão.
Serviços
Os resultados do segmento de serviços não são oriundos de atividades produtivas, apenas da
venda de estoques remanescentes.
Despesas

Despesas com Vendas
No 1S21 a companhia somou R$ 4,0 milhões de despesas com vendas, montante 1% superior ao
1S20. No entanto, a representatividade sobre a receita líquida teve queda de 9 pontos percentuais
no mesmo período comparativo.
No comparativo do 2T21 com 1T21, o aumento reflete variações na forma de fretes e comissões
de acordo com as receitas. Também, no primeiro trimestre, o número está influenciado pela
recuperação de crédito de clientes, fato não recorrente no segundo trimestre do ano.

Despesas Administrativas
No 2T21 a companhia reconheceu R$ 4,9 milhões de despesas administrativas, 15% menor do
que o valor reconhecido no 1T21, e 17% menor que 2T20.
Tais reduções, se devem a despesas não recorrentes embutidas nos resultados dos períodos
comparados. Entre elas, destacam-se o reconhecimento de despesas com assessoria tributária e
gastos legais com a recuperação judicial ocorridas no 1T21, e honorários de êxito advocatícios no
2T20.
Honorários dos Administradores
Quando comparado 2T21 versus 2T20, observa-se aumento no montante apresentado, devido a
redução voluntária de honorários da diretoria e conselho de administração no 2T20 visando o
enfrentamento da pandemia COVID-19.
O 2T21 ante 1T21 apresenta redução, pois o primeiro período do ano contempla provisões para
remuneração variável.
Outras Receitas e (Despesas) Operacionais

No 2T21 destacam-se os seguintes fatores:
R$ 3,8 milhões de despesas com ociosidade de produção;
R$ 0,4 milhão correspondente ao efeito líquido negativo dos ajustes por impairment e resultado
de alienação de ativos;
R$ 8,1 milhões relativos a variações de passivos ajustados na consolidação de parcelamentos
aderidos no 2º trimestre;
R$ 3,3 milhões de reversão por atualização de processos contingentes de acordo com a análise
dos assessores jurídicos e reversão de juros referente à remensuração de dívidas extraconcursais.

Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido no 2T21 foi positivo em R$ 10,3 milhões devido, principalmente,
a valorização do Real frente ao Dólar norte americano. O efeito desta variação cambial sobrepõe
o valor das despesas financeiras reconhecidas com Ajuste a Valor Presente e atualização de juros
sobre a dívida sujeita à Recuperação Judicial, bem como as multas e juros de mora sobre débitos
tributários aderidos em parcelamentos.
A forte alta da moeda estrangeira nos períodos do 2T20 e 1T21 redundaram em variações
cambiais líquidas negativas, que sobrepujaram os demais efeitos financeiros.
EBITDA Ajustado das Atividades

O EBITDA Ajustado de Produtos no 2T21 aumentou ante o 1T21 e 2T20, principalmente pela
melhora da performance nas vendas e das margens.
No EBITDA Ajustado de Serviços do 2T21 versus 1T21 e 2T20, a variação é devido a custos a
maior incorrido com a gestão do legado.

As Despesas não recorrentes do 2T21 referem-se, principalmente a provisões de perdas pela não
recuperabilidade de ativos (impairment), atualização de processos contingentes e despesas
extraordinárias ligadas a recuperação judicial.
Resultado Líquido

O resultado positivo de R$ 2,0 milhão apresentado no 2T21 foi influenciado, além das receitas e
despesas correntes, pelos seguintes fatos: (i) R$ 3,8 milhões de despesas com ociosidade de
produção; (ii) R$ 0,4 milhão correspondente ao efeito líquido negativo dos ajustes por impairment
e resultado de alienação dos ativos; (iii) R$ 1,7 milhão de atualização de juros sobre empréstimos
e dívidas da recuperação judicial e (iv) R$ 8,1 milhões relativos a variações de passivos ajustados
na consolidação de parcelamentos aderidos no 2º trimestre e, (v) R$ 3,3 milhões de reversão por
atualização de processos contingentes de acordo com a análise dos assessores jurídicos e reversão
de juros referente à remensuração de dívidas extraconcursais.

Capital de Giro Operacional

No comparativo do 2T21 com 1T21, há aumento no capital de giro empregado. Tal acréscimo se
deve principalmente aos benefícios adquiridos com a adesão de impostos a parcelamentos.
Caixa e Equivalentes de Caixa

A posição consolidada de Caixa e Equivalentes de Caixa da Companhia no 2T21 atingiu R$ 18,3
milhões em comparação com o montante de R$ 21,5 milhões no 1T21, uma redução de 15%. Tal
redução refere-se principalmente ao pagamento de credores da Recuperação Judicial em
cumprimento ao Plano e pagamentos efetuados a título de pedágio na adesão a parcelamentos.
Endividamento Financeiro

O aumento do endividamento do 2T21 ante 1T21 é explicado pelo maior consumo de caixa
conforme citado acima.
Saldos de Investimentos

A variação apresentada nos saldos de investimentos refere-se à alienação de ativo imobilizado,
reconhecimento de depreciação e efeito de variação cambial sobre o ativo imobilizado das
controladas no exterior.

Anexos
Anexo I – Demonstrações de Resultados (R$ Mil)

Anexo II – Reconciliação do EBITDA Ajustado (R$ Mil)

Anexo III – Balanços Patrimoniais Consolidados (R$ Mil)

Anexo IV – Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidados (R$ Mil)

Sobre a Lupatech – Em Recuperação Judicial
A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial é uma Companhia brasileira de produtos de alto
valor agregado com foco no setor de petróleo e gás atua na manufatura (segmento de Produtos)
produzindo principalmente válvulas industriais; válvulas para óleo e gás; cabos para ancoragem
de plataformas de petróleo; equipamentos para completação de poços; artefatos de materiais
compósitos, incluindo, entre outros, tubos para revestimento de tubulações petroleiras,
geralmente comercializados juntamente com serviços associados de inspeção e reparo.

