
www.grupocopobras.com.br

           Fato Relevante

      Grupo Copobras

      Tudo que fazemos envolve confiança

                                                                v1

��������	


����������


�������

��������


���������


������� ���	������������

�����������

�����	��

���� �������	�
���

�������������������

������

������ �������	�
���

��������������������

������

����� �������	�
���

���������������������

� �!"�

����� �������	�
���

�#���� $������ �����

!�%��

São Ludgero/SC, 01 de julho de 2021 - Copobras S.A. informa que está efetivando nesta 

data uma reestruturação societária, a qual ficará com seguinte formato: 
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Conselho de Administração e Nova Diretoria 

 

                                      Breve quali!cação

                                      Nova Estrutura Societária

  Constituição do Conselho de Administração

                                                            Nova diretoria

Nova Estrutura Societária 



Membros do Conselho de Administração 

Milton Schlickmann, 60 anos, Administrador de Empresas com MBA em Gestão Empresarial na FDC e 

Formação de Conselheiro de Administração pela Fundação Dom Cabral, fundou a Copobras ao lado de 

seu pai, Aloísio Schlickmann, em 1970. 

 

Marcelo Schlickmann, 65 anos, formado em Educação Física com MBA em Gestão Empresarial na FDC e 

Formação de Conselheiro de Administração pela Fundação Dom Cabral. Fundou a Copobras ao lado de 

seu pai, Aloísio Schlickmann, em 1970.  

Mário Schlickmann, 64 anos, formado em Administração de Empresas pela UNISUL com MBA em Gestão 

Empresarial na Fundação Dom Cabral e formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC. Fundou a 

Copobras ao lado de seu pai, Aloísio Schlickmann, em 1970. Atualmente é membro do Conselho da ABIEF 

e ABIPLAST e um dos principais formadores de opinião da Indústria de Transformação de Plástico do País. 

Janio Dinarte Koch, 66 anos, formado em Engenharia Mecânica com MBA em Gestão Empresarial na FDC 

e Formação de Conselheiro de Administração pela Fundação Dom Cabral. Entrou como acionista em 1990 

incorporando o seus conhecimentos no segmentos de descartáveis adquiridos no Grupo Jorge Zanatta. 

José Carlos Pereira, 64 anos, formado em Direito e Ciências Contábeis com especialização em Contabili-

dade, todas pela UNISUL e especialização em Direito Tributário pelo IBET. Experiência de 45 anos, tendo 

atuado como advogado, contador, perito judicial e professor de Contabilidade na Unisul. Atua na Copobras 

desde 1982. 

 

                                      Breve quali�cação

Membros da Diretoria Estatutária 

Mário Schlickmann, 64 anos, formado em Administração de Empresas pela UNISUL com MBA em Gestão 

Empresarial na Fundação Dom Cabral e formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC. Fundou a 

Copobras ao lado de seu pai, Aloísio Schlickmann, em 1970. Atualmente é membro do Conselho da ABIEF 

e ABIPLAST e um dos principais formadores de opinião da Indústria de Transformação de Plástico do País. 

Sérgio Augusto Carvalho Júnior, 55 anos, formado em Ciências Contábeis com Especialização 

em Finanças pela FGV e Extenção em Controladoria pela UFRGS. Formação de Conselheiro pelo 

IBGC. Atuou na gestão financeira das empresas Copesul, Braskem, Lojas Renner, Bsbios e à 11 

anos na Copobras.  

Membros da Diretoria CLT 

Clóvis Dinis Cortesia, 52 anos, formado em Engenharia Mecânica pela UPF, com especialização 

em Marketing na PUC e MBA em Gestão Empresarial pela UFRGS. Experiência de 30 anos na área 

comercial, marketing e logística adquirida nas empresas, Triches,  Shell Brasil, Memphis e à 10 anos 

na Copobras. 

Júlio Cesar Camello, 55 anos, formado em Administração de Empresas pela FESP/PR com Pós–-

Graduação em Finanças Corporativas pela UFPR, Finanças pela FGV e MBA em Gestão Empresa-

rial FGV. Experiência de 40 anos na área industrial, adquirido nas empresas Universidade de Caxias 

do Sul, Agrale, Trutzscheler, 25 anos na Electrolux e à 9 anos na Copobras.      
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Sobre o Grupo Copobras

Fundada em 1970 a Copobras tem sede na cidade de São Ludgero em Santa Catarina, mas opera com 12 
unidades produtivas estrategicamente distribuídas no território nacional.

A empresa emprega aproximadamente 3.300 funcionários e atua nos segmentos de Embalagens Flexíveis, 
Bandejas de EPS e Descartáveis Plásticos, destacando-se, como líder de mercado nos segmentos de            
Embalagens para Indústria de Pet Food, Bandejas de EPS e Descartáveis, incluindo uma linha completa de 
produtos biodegradáveis. 

No seu processo produtivo são utilizados como principais matérias primas, as resinas termoplásticas de          
Polietileno, Poliestireno e Polipropileno cujo  suprimento é obtido, a critério da Copobras, no mercado inter-
no ou através de importações.

Suas vendas estão concentradas no mercado nacional, porém,  nestes últimos anos, vem crescendo em 
exportações no segmento de embalagens flexíveis para a indústria de Pet Food. No primeiro trimestre de 
2021 o crescimento das exportações foi de 150%, para países como Chile, Colômbia, México, Uruguai e 
Paraguai.

Desde 2012 a Copobras está registrada como uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, contudo tem 
por princípio a total transparência de suas informações ao mercado.

Onde estamos

Relacionamento com investidores

Sérgio A. Carvalho Jr.
VP Adm. e Financeiro
sergio@copobras.com.br

Edmilson José de Freitas
Gerente de Contabilidade
edmilson.freitas@copobras.com.br

Diego Schlickmann
Coordenador Financeiro
diego@copobras.com.br

Jaisson Corrêa Marcolino
Coordenador de Gestão e Planejamento Financeiro
jaisson@copobras.com.br

048 3657-3000
www.grupocopobras.com.br
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