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Tempos desafiadores.
Em meados do mês de março, a Companhia começou a enfrentar as consequências da Pandemia
da COVID-19. Os principais desafios enfrentados foram:
- postergação de recebimentos por parte de clientes, sobretudo na indústria de Óleo e Gás;
- queda das vendas para a indústria e comércio em geral, paralisados pela Pandemia;
- limitações laborais impostas à operação das fábricas e unidades administrativas;
- dificuldades de abastecimento local de materiais, ao passo que com a normalização das
atividades na China foram despachados volumes relevantes de compras retidas.
Em poucas palavras, a Pandemia nos impôs um retrocesso nas vendas do trimestre a níveis que
foram apenas comparáveis aos praticados no 2o trimestre do ano passado, e muito inferiores aos
do 1o trimestre deste ano. Isto veio num momento em que apenas nos aproximávamos do
equilíbrio das contas de caixa, fazendo com que os resultados do 2o trimestre voltassem ao
território negativo. Aos inesperados prejuízos, se somou o relevante dispêndio com capital de giro
para enfrentar as postergações de entregas e recebimentos de compras atrasadas.
A partir de maio de 2020, a queda das vendas se arrefeceu e iniciou um movimento de recuperação
que se tomou mais corpo a partir do 3o trimestre. Mas na data de publicação dessas demonstrações
financeiras, permanecia ainda um relevante volume de entregas pendentes a pedido de clientes, o
que cremos levará ainda várias semanas para regularização. Na presente data, o número de casos
da enfermidade havia acelerado no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo, prejudicando
algo mais o funcionamento normal das nossas unidades fabris. Não fomos instados a suspender
atividades, mas as restrições operacionais se intensificaram.
Várias medidas foram adotadas no sentido de preservar a Companhia dos efeitos financeiros da
Pandemia. Em primeira instância foram tomadas medidas para preservação do caixa durante e
após a pandemia, que incluíram principalmente a renegociação de termos junto aos credores da
recuperação judicial (em curso), rescisões trabalhistas e redução de jornada de trabalho. Essas
medidas foram reforçadas por iniciativas que amadureceram justo na alvorada da Pandemia, como
o desbloqueio de R$1,7 milhões em escrow account e a obtenção de R$19 milhões em restituição
de impostos.
Na esteira das boas notícias, em agosto a Companhia obteve decisão favorável em processo
arbitral movido contra a Cordoaria São Leopoldo (CSL), empresa de quem foram adquiridas as
operações de cabos de ancoragem offshore em 2007. O processo foi motivado pela violação do
acordo de não concorrência pela CSL e seu acionista controlador, e resultou na sua condenação
ao pagamento de multa no valor atual aproximado de R$16 milhões em favor da Lupatech. À
decisão, que constitui título executivo contra o devedor, seguirão as medidas necessárias a
cobrança.
Outra vitória relevante no negócio de cabos de ancoragem, também concretizada em agosto de
2020, foi a assinatura com Petrobras de contrato de fornecimento de cabos de ancoragem no valor
de R$82 milhões. Em que pese o contrato não conter obrigação de compra por parte da Petrobras,
espera-se que os pedidos decorrentes do contrato impulsionem a retomada da unidade, que se
encontra paralisada desde 2015.

Com o contrato da Lupatech Ropes, as contratações acumuladas com a Petrobras aproximam-se
de R$150 milhões no ano. Alguns outros processos relevantes em que estávamos bem
posicionados com o melhor preço foram cancelados pela Petrobras por conta de divergências nos
quantitativos orçados, resta-nos aguardar possíveis novos certames. Fora das contratações diretas
com a Petrobras, percebemos sinais de recuperação de demanda em função da contratação da
construção de novas FPSOs, que traz possibilidades de negócio junto aos construtores das
embarcações e aos seus subcontratados.
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Para efeitos de comparação, a partir do 1T20, alteramos a composição do segmento de negócio
de Produtos:
-

Válvulas: engloba os negócios de Válvulas Industriais e Válvulas de Óleo e Gás, bem
como outros equipamentos congêneres como filtros, juntas e conexões, componentes
metal-mecânicos fundidos e/ou usinados para terceiros e ferramental para poços de
petróleo.

- Cabos e Compósitos: engloba produtos construídos a partir de materiais avançados como
fibras sintéticas de alta resistência e compósitos, e serviços associados. O principal
produto são cabos/cordas de fibras de poliéster de alta resistência usados em aplicações
offshore, mormente ancoragem de plataformas petroleiras em águas profundas.
Fabricamos também artefatos de materiais compósitos de resinas plásticas e fibras (vidro,
carbono, aramida), principalmente elementos tubulares.

Válvulas
No comparativo com o 2T20 X 2T19, não houve alteração relevante. Já no comparativo de 2T20
x 1T20, nota-se uma queda de 53 pontos porcentuais da Receita Líquida, decorrentes das entregas
que foram adiadas por solicitação de alguns clientes e menores vendas, ambos resultantes das
dificuldades impostas pela Pandemia do Covid-19.
Mesmo com o impacto da queda das vendas no 2T20, tivemos uma Receita Líquida Superior em
38 pontos porcentuais ao compararmos o 1S20 com o 1S19, que reflete a retomada dos volumes
da Companhia e o êxito em seus esforços de crescimento empreendidos no período.

Cabos e Compósitos
As receitas apresentadas decorrem da venda de resíduos e estoques, pois as plantas não operaram
nos períodos comparados.

Serviços
As receitas que compõe este segmento são decorrentes da liquidação de saldos de estoques, não
referindo-se as operações regulares.

Carteira de Pedidos
Em 30 de junho de 2020, a carteira de pedidos e contratos com obrigação de compra (“Order
Backlog”) da Companhia no Brasil somou R$16,5 milhões. Na mesma data a Companhia possuía
um saldo em contratos de fornecimento sem obrigação de compra no montante de R$59,5
milhões. Não estão incluídas nessa cifra licitações vencidas para as quais não foram emitidos os
respectivos pedidos.

Lucro Bruto e Margem Bruta

Produtos
Na comparação do 2T20 ante o 2T19, nota-se uma melhora nas margens brutas (com e sem
depreciação), resultado dos esforços progressivos da Companhia para melhorar a rentabilidade
das vendas. Esta melhora é sentida também na comparação do semestre. No comparativo 2T20 x
1T20 tivemos uma redução de margem decorrente das quedas das vendas em virtude da
Pandemia.
A despesa de depreciação tem um peso elevado em nossas margens devido ao elevado capital
imobilizado em um cenário de baixo nível de atividade. Excluída a depreciação que não importa
em desembolso de recursos, a margem no 2T20 ante 2T19 aumentou 2 pontos porcentuais e na
comparação 2T20 x 1T20, a margem reduziu 4 pontos porcentuais.
Serviços
As margens do segmento de serviços não são oriundas de atividades produtivas, apenas da venda
de estoques remanescentes.

Despesas

Despesas com Vendas
No comparativo 2T20 versus o 2T19, notamos um aumento das despesas decorrentes da
atualização de valores estimados como PDD, rescisões trabalhistas e de contratos de
representação comercial.
No negócio de Cabos e Compósitos, as despesas comerciais mantiveram-se no mesmo baixo
patamar, em razão da inatividade.
No Segmento de Serviços não tivemos registros contábeis desta natureza.

Despesas Administrativas
No comparativo 2T20 versus 2T19 e 1T20 tivemos um aumento das despesas administrativas
principalmente pelos honorários de êxitos de pedido de restituição do IRPJ e CSLL, acatados pela
Receita Federal do Brasil em abril de 2020. Na comparação 1S20 x 1S19, a redução se refere
principalmente as rescisões, decorrentes do processo de encerramento de atividades de várias
bases ocorridas em 2019.

Honorários dos Administradores
No 2T20 houve a redução voluntária de honorários da Diretoria e do Conselho de Administração
visando o enfrentamento da Pandemia do Covid-19. Observar que no 1T20 houve contabilização
decorrente da aprovação de remuneração variável relativas a períodos anteriores.

Outras Receitas e (Despesas) Operacionais

No 2T20 destacam-se os seguintes fatores:

(i)

R$2,7 milhões de despesas com ociosidade de produção;

(ii)

R$0,8 milhões correspondente ao efeito líquido negativo dos ajustes por impairment
e resultado de alienação dos ativos;

(iii)

R$3,5 milhões aumento por atualizações de processos contingentes (principalmente
trabalhistas) de acordo com a análise dos assessores jurídicos;

(iv)

R$0,2 milhões de despesas com provisões para perdas e multas contratuais.

Resultado Financeiro

Receita Financeira
Notamos um aumento na variação da Receita Financeira no comparativo do 2T20 versus 2T19 e
uma redução no comparativo com 1T20, ambas variações se devem principalmente a
contabilização de receita de Ajuste a Valor Presente das contas patrimoniais da Companhia.

Despesas Financeiras
Na comparação do 2T20 ante o 2T19, as despesas financeiras diminuíram principalmente pela
redução de juros sobre empréstimos e financiamentos e também pela contabilização de despesas
de Ajuste a Valor Presente. No comparativo do 2T20 versus o 1T20, a variação é irrelevante.
Variação Cambial Líquida
No 2T20 versus o 1T20 a Variação Cambial Líquida resultou em redução da despesa mesmo com
a valorização do dólar em 5,3%. No comparativo 2T20 versus 2T19, a valorização foi de 42,9%.

EBITDA Ajustado das Atividades

obs: valores de Serviços líquidos de participações minoritárias

O EBITDA Ajustado de Válvulas no 2T20 diminuiu ante o 1T20 principalmente pelo menor
volume de vendas em decorrência da Pandemia. Mesmo com a queda das vendas, no comparativo
com 2T19 e 1S19 nota-se uma melhora no resultado, decorrente do resultado da Companhia em
obter uma melhor performance nas vendas, acompanhada de maior rentabilidade. Em Cabos e
Compósitos não houve faturamento advindo das operações no período.
O negócio de Serviços melhorou no 2T20 devido à redução de custos com a gestão do legado.

As Despesas não recorrentes do 2T20 referem-se, principalmente a provisões de perdas pela não
recuperabilidade de ativos e atualização de processos contingentes, e despesas extraordinárias
ligadas a recuperação judicial.
Resultado Líquido

Concorreu predominantemente para o resultado negativo do 2T20 de R$30,6 milhões: R$13,4 de
variação cambial negativa em decorrência da valorização do dólar no trimestre; os R$1,9 de
honorários de êxito de processos tributário, além das despesas correntes e do baixo volume de
faturamento.
Capital de Giro Operacional

No comparativo 2T20 com 1T20, notamos uma redução do capital de giro aplicado. A principal
redução é registrada na conta de impostos a recuperar pelo êxito no pedido de restituição de IRPJ
e CSLL junto a Receita Federal do Brasil, em abril de 2020.
Caixa e Equivalentes de Caixa

O aumento da disponibilidade de caixa ocorrida em 2T20 x 1T20, refere-se a entrada de recursos
proveniente do êxito do pedido de restituição de IRPJ e CSLL.
Endividamento Financeiro

A redução do endividamento do 2T20 ante 1T20, refere-se principalmente a entrada de recursos
no caixa da Companhia que contribui de forma positiva para a redução da dívida.

Saldos de Investimentos

Não houve variações materiais no saldo de investimentos.

Operações descontinuadas:
Em 12 de Setembro de 2019, as entidades que compreendiam a divisão Oilfield Services
Colômbia deixaram de fazer parte da sociedade. Para fins de análise, todo o resultado apurado
por ela anteriormente deixou de constar neste relatório.

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 e serviços
de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Seus negócios estão organizados em
dois segmentos: Produtos e Serviços. O Segmento de Produtos oferece, principalmente para o
setor de petróleo e gás, válvulas, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas
industriais e equipamentos para completação de poços e revestimento de tubulações, além de
participação relevante em empresa do segmento de compressores para gás natural veicular. O
Segmento de Serviços oferece serviços, workover, intervenção em poços, inspeção e reparação.

