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Mensagem da Administração
Superando a Pandemia
Em meados do mês de março, a Companhia começou a enfrentar as consequências da Pandemia
da COVID-19. Em poucas palavras, a Pandemia nos impôs um retrocesso nas vendas do trimestre
anterior a níveis que foram apenas comparáveis aos praticados no 2o trimestre do ano passado, e
muito inferiores aos do 1o trimestre deste ano.
Conquanto diversas dificuldades persistam, sobretudo em questões de logística e diversas
limitações para operar as fábricas normalmente, parece que o pior ficou para trás.
A recuperação paulatina da demanda industrial juntamente com os pedidos recebidos no escopo
dos contratos de fornecimento firmados recentemente com a Petrobras, permitiram que as receitas
do 3T20 alcançassem R$14,7 milhões. Essa cifra é ligeiramente mais alta do que a do 1T20, e
ambas foram impactadas pela pandemia.
Na esteira da recuperação das vendas, houve melhora de resultados. Contudo, em margens um
pouco mais baixas que as do 1T20, devido às diferenças de mix e ao impacto do câmbio sobre os
custos de vendas que já se encontravam contratadas.
Recuperação e monetização de Ativos
Como noticiado no relatório anterior, 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. A Companhia está tomando todas as medidas cabíveis para perseguir seu direito.
Nossos esforços de monetização de créditos redundaram em mais um resultado positivo. Ao fim
de outubro, a companhia obteve a restituição de R$9,5 milhões relativos a créditos de IRPJ e
CSLL de duas de suas controladas.
Contratos
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.
Com este contrato da Lupatech Ropes, a nossa carteira de contratos sem obrigação de compra
atingiu R$146 milhões no fim do 3T20, sendo a carteira de pedidos firmes de R$25 milhões. São
posições substancialmente melhores que as do passado recente.
Recuperação Judicial
Em 28 de agosto de 2020, em remediação às consequências da Pandemia da COVID-19, o Grupo
Lupatech submeteu à Assembleia Geral de Credores uma proposta de ajuste aos termos de
pagamento das Classes I e III de credores da Recuperação Judicial. As alterações previstas
incluem modificações na forma e fluxo de pagamentos aos credores dessas classes,
principalmente o diferimento de pagamentos durante período afetado pela pandemia e a
acomodação do efeito da maxidesvalorização cambial subsequente. A proposta da companhia foi
devidamente aprovada pelos credores presentes e pende de homologação judicial para tornar-se
vinculante.
Rafael Gorenstein
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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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
Tivemos um incremento nas vendas de 83% no comparativo do 3T20 com o 3T19 e um aumento
de 120% na comparação com o 2T20. No comparativo interanual o crescimento nas vendas foi
de 54%. Esses resultados refletem a retomada de 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 setembro de 2020, a carteira de pedidos e contratos com obrigação de compra (“Order
Backlog”) da Companhia no Brasil somou R$25 milhões. Na mesma data a Companhia possuía
um saldo em contratos de fornecimento sem obrigação de compra no montante de R$146 milhões.

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 3T20 ante o 3T19 e 2T20, nota-se uma melhora nas margens brutas (com e
sem depreciação), resultado dos esforços progressivos da Companhia para melhorar a
rentabilidade nas vendas. Realizando a comparação interanual a melhora também é perceptível.
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 9M20 ante 9M19 subiu 1 ponto porcentual. A pequena
redução porcentual nas comparações trimestrais se deve ao mix e ao efeito da variação cambial
sobre custos de vendas.
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 do 3T20 versus o 2T20, notamos a redução das despesas em virtude da
recuperação de créditos no valor de R$315 mil. Ao comparar os 9M20 com 9M19, o crescimento
é em virtude da elevação das vendas.

Despesas Administrativas
No comparativo 3T20 versus 2T20 a variação é decorrente da despesa excepcional de honorários
advocatícios de êxito no 2T20.
A redução apresentada na comparação dos 9M20 com 9M19 se deve à redução de salário em
virtude da pandemia COVID-19 nos 9M20 e por gastos com rescisões nos 9M19 decorrentes do
processo de encerramento de atividades de várias unidades de Serviços.
Honorários dos Administradores
A variação do 3T20 ante o 2T20 ocorreu em virtude da redução voluntária de honorários da
Diretoria e do Conselho de Administração no trimestre anterior, visando o enfrentamento da
Pandemia do Covid-19. Na comparação anual o aumento é devido à aprovação de remuneração
variável pelo Conselho de Administração, no 1T20.
Outras Receitas e (Despesas) Operacionais

No 3T20 destacam-se os seguintes fatores:

(i)

R$3,4 milhões de despesas com ociosidade de produção;

(ii)

R$0,6 milhões correspondente ao efeito líquido negativo dos ajustes por impairment
e resultado de alienação dos ativos;

(iii)

R$3,2 milhões aumento por atualizações de processos contingentes (principalmente
trabalhistas) de acordo com a análise dos assessores jurídicos;

No 3T19 destacaram-se, principalmente, os seguintes fatores: (i) R$6,8 milhões de ganho na
alienação de investimentos; (ii) R$3,5 milhões de despesas com ociosidade de produção; (iii)
R$3,0 milhões de atualizações de processos contingentes (principalmente trabalhistas) de acordo
com a análise dos assessores jurídicos; (iv) R$1,3 milhão de perda líquida na alienação de ativos;
(v) R$3,0 milhões de baixas de impostos sem recuperabilidade; (vi) R$14,2 milhões de resultado
de recuperação de tributos e contribuições e (vii) R$19,3 milhões por revisão do valor de passivos
contingentes.

Resultado Financeiro

Receita Financeira
As variações das Receitas Financeiras no comparativo do 3T20 e 3T19 se devem principalmente
a parcela de atualização monetária de ativos contingentes de créditos tributários reconhecidos no
3T19. No comparativo do 3T20 e 2T20 a variação se deve principalmente à contabilização de
receita de Ajuste a Valor Presente das contas patrimoniais da Companhia.
Despesas Financeiras
Na comparação do 3T20 versus 3T19, as despesas financeiras diminuíram devido à redução de
despesa de atualização Juros sobre Fornecedores. Analisando o 3T20 ante o 2T20 o aumento é
justificado pela incidência da despesa de ajuste a Valor Presente que no trimestre anterior resultou
em receita financeira.
Comparando o resultado acumulado dos 9M20 versus 9M19 as despesas financeiras diminuíram
principalmente pela atualização de multas e juros de mora sobre débitos tributários e
reconhecimento do ajuste a valor presente da dívida sujeita a Recuperação Judicial.
Variação Cambial Líquida
No 3T20 versus o 2T20 e 3T19 a Variação Cambial Líquida resultou em despesa, ocorrida devido
à valorização do dólar em 5,4% (3T20 x 2T20) e 38,6% (3T20 x 3T19).
EBITDA Ajustado das Atividades

obs: valores de Serviços líquidos de participações minoritárias

O EBITDA Ajustado de Produtos no 3T20 aumentou ante o 2T20 principalmente pelo maior
volume de vendas em decorrência da retomada de volumes da Companhia. Nos comparativos
com os 3T19 e 9M19 a melhora também advém performance nas vendas.
Em Serviços, na comparação dos 9M20 com 9M19 houve melhora em virtude da redução de
custos com a gestão do legado. No comparativo do 3T20 com o 2T20 e 3T19 a variação é
decorrente da redução de salários em virtude da pandemia COVID-19.

As Despesas não recorrentes do 3T20 referem-se, principalmente a provisões de perdas pela não
recuperabilidade de ativos (impairment) e atualização de processos contingentes, e despesas
extraordinárias ligadas a recuperação judicial.
Resultado Líquido

Concorreu para o resultado negativo do 3T20 de R$22,3 milhões, além das despesas correntes:
(i) R$7,7 de variação cambial negativa em decorrência da valorização do dólar no trimestre; (ii)
R$3,4 de ociosidade; (iii) R$3,2 milhões com atualizações de processos contingentes de acordo
com a análise dos assessores jurídicos; R$1,5 milhões de atualização de juros sobre empréstimos
e dívidas da recuperação judicial.

Capital de Giro Operacional

No comparativo do 3T20 com o 2T20, notamos um aumento do capital de giro empregado. Tal
aumento decorre principalmente do aumento das contas a receber, em virtude das vendas
superiores.
Caixa e Equivalentes de Caixa

A redução ocorrida no 3T20 x 2T20, refere-se ao capital de giro empregado para atendimento à
carteira de pedidos e recomposição de estoques.
Endividamento Financeiro

O aumento do endividamento do 3T20 ante 2T20, refere-se principalmente a atualização da
dívida de recuperação judicial tanto no curto como no longo prazo.

Saldos de Investimentos

A variação apresentada no saldo de investimentos refere-se ao efeito de variação cambial sobre
o ativo imobilizado das controladas no exterior.
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.

