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Gráfico (Lupa3) 

 

Gráfico Candlestick diário com MME 5/10 dias da Lupatech                                                                             Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (Lupa3) 

 

Lâmina Lupatech S.A.                                                                                                                                        Fonte: Economatica 
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A Lupatech é uma das maiores fornecedoras de equipamentos para o setor de Óleo e Gás do país. Em função de 

sua forte dependência de contratos junto à Petrobras no passado (aproximadamente 85% de seu faturamento), entrou 

em 2015, em recuperação judicial devido à forte retração dos investimentos no setor, ocasionados pela baixíssima 

cotação do Petróleo e a Operação Lava Jato. 

A reestruturação em andamento, envolveu a renegociação de dívidas, venda de ativos, atitudes que contribuíram 

para o reforço de caixa verificado na Cia (liquidez corrente de 2,9x), redução de seu endividamento em mais de 80%, 

recuperação de margens e crescimento contínuo da receita desde então. Destaca-se aí um crescimento de 77% da 

receita nos últimos 12 meses e a redução da dependência de fornecimento à Petrobras. 
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A Lupatech vem obtendo êxito em seu processo de recuperação judicial, se habilitando a encerrá-lo, em um prazo 

cada vez mais curto, a empresa informou ao mercado em Fato Relevante de 28/10/2021, a decisão judicial da corte 

de Falências de Nova Iorque, que determinou por eficácia imediata, o encerramento do processo de falência naquela 

corte.  
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O que podemos dizer de Lupatech, o papel encontra-se bem descontado em relação à média do mercado (Ibovespa), 

apresenta no momento, P/L (Índice preço sobre lucro) de 1,43x. Está bem barata e negociada ao valor de seu 

patrimônio. O papel tem bom potencial de performance positiva no curto prazo, conforme gráfico plotado acima, está 

com ponto de compra (suporte) entre R$ 4,40 e R$ 5,00 e posterior venda entre R$ 5,50 e R$ 5,85.  

Para o longo prazo, merece ser considerado como uma opção interessante para formação de carteira para maturação 

- apresenta potencial de bons retornos levando-se em conta seus múltiplos bem descontados - principalmente após 

o término da Recuperação Judicial.         

 

 

 

D I S C L A I M E R 
 
Departamento de Research Amaril Franklin Corretora 
 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        
Instrução CVM Nº 598/18  
Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 
declara(m) que: 
 
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 
 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 
da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 
utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 
distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio.  
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