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Grandes Números 

28 de janeiro de 2022

O Grupo Copobras apresenta seus resultados não 
auditados do quarto trimestre de 2021.

 O Grupo Copobras compreende as empresas:
  - Copobras Participações S/A. 
   - Copobras S/A Ind. e Com. de Embalagens.
     - Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda.
       - Copobras da Amazônia Indl. de Embalagens Ltda.
         - Copobras Ind. e Comércio de Embalagens Ltda.
        

           Destaques
         
         - Resultado Ebitda recorrente acumulado no 
              exercício  é “record”  histórico da Copobras; 

          - Resultado Líquido recorrente do exercício é
              “record”  histórico da Copobras; 
         
       - Relação “Net Debt/Ebtida” no fechamento 
          deste exercício é o melhor dos últimos 10 anos;
  
- Liquidez circulante em 1,13;

        

        

 4T21 4T20
Receita Bruta 445        410    

Receita Líquida 323     296       
Lucro Bruto 82         96       

Margem Bruta     23%        32%
EBITDA 39          64       

Margem EBITDA      12%        22%
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Receita Líquida

A receita líquida no quarto trimestre de 2021 cresceu 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, esse crescimento foi 
gerado pelos negócios de Embalagens Flexíveis e Copos Descartáveis, já no acumulado do ano o crescimento foi de 33,3% impul-
sionado principalmente pelos repasses de preços.

No segmento de Embalagens Flexíveis a receita líquida cresceu 38% no acumulado do ano e 19% no quarto trimestre, quando 
comparado ao mesmo período de 2020, batendo novamente seu “record” de faturamento no mês de outubro impulsionado pelos 
aumentos de preços. A linha de embalagens para PET Food, isoladamente, cresceu 29% neste último trimestre em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

No segmento de Bandejas as vendas cresceram 20% no acumulado do ano, mas reduziram 9% no quarto trimestre em compara-
ção com o mesmo período do ano anterior. Essa queda observada neste último trimestre é afetada pelo crescimento da capacida-
de produtiva instalada de Bandejas no Brasil o que acarretou excesso de oferta no mercado nacional, mas também pelo volume 
excepcional no último trimestre de 2020 motivado pelas restrições da pandemia.

No segmento de Copos/Potes Descartáveis o crescimento no comparativo anual foi de 61% e no trimestre o crescimento foi de 
26%, registrando novo “record” de faturamento no mês de novembro. Este crescimento é re�exo dos repasses de preços, como 
também foi motivado pela retomada dos volumes com a �exibilização das restrições impostas pela pandemia ao longo de 2021.

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (VG&A)

As despesas de vendas, gerais e administrativas cresceram 18,2% no quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 
2020. Esse crescimento se deve, principalmente, as contas de frete e comissão, as quais são in�uenciadas pelo crescimento das 
vendas e pela in�ação no custo do frete, mas também por outras despesas que em 2020 ocorreram de forma moderada em 
função das restrições e foram retomadas em 2021, como por exemplo, os gastos com diárias e viagens.
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Lucro Bruto

O resultado Bruto da Companhia cresceu 22,8% no acumulado do ano, contudo, no quarto trimestre de 2021 reduziu 14,8% em 
relação ao mesmo período do ano passado. A redução no trimestre é observada principalmente nos segmentos de Bandejas, o 
crescimento da oferta de Bandejas no mercado brasileiro pressiona os preços levando a uma redução da margem destes produ-
tos.

O crescimento nos segmentos de Embalagens Flexíveis e Copos Descartáveis foi de 30% e 69% respectivamente, já no segmento 
de Bandejas registramos uma queda de 2% no resultado bruto no comparativo do ano.

EBITDA
O resultado Ebitda recorrente de 2021 atingiu a marca histórica de R$ 164,4 milhões anual, com um crescimento de 13,5% em 
relação ao ano anterior, contudo, no quarto trimestre reduziu 50,2% quando comparado com o mesmo período de 2020. Cabe 
observar que o resultado do último trimestre de 2020 foi in�uenciado positivamente pelas restrições da pandemia o que nos 
permitiu realizar uma performance de resultado muito acima do normal, condição esta que não se repetiu em 2021.

O resultado Ebitda contábil foi bene�ciado por uma ação �scal que transitou em julgado no valor de R$ 7,3 milhões referente a 
créditos de IPI, reconhecido no resultado de dezembro, desta forma fechamos o ano com o total de R$ 171,7 milhões. No segmen-
to de Embalagens Flexíveis o crescimento anual foi de 24%, nos Copos/Potes Descartáveis o crescimento foi de 126% e no negócio 
de Bandejas o resultado reduziu 19%.
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Despesas Financeiras Líquidas

A despesa �nanceira líquida do quarto trimestre de 2021 aumentou 299% na comparação com o mesmo período de 
2020, contudo, no acumulado do ano o crescimento foi de 7%. Esse crescimento está relacionado principalmente com 
a elevação da taxa básica de juros (Selic), a qual estava em 2% a.a. no último trimestre do ano passado e passou para 
9,25% a.a. no �nal de 2021, crescimento de 362,5%.

Lucro Líquido

O lucro líquido recorrente fechou o ano com 30,4% de crescimento, registrando recorde histórico de resultado recor-
rente anual de R$ 64,3 milhões. A redução observada no resultado líquido do quarto trimestre de 2021 acompanha 
os mesmos efeitos já mencionados nos tópicos anteriores em relação a performance no resultado do segmento de 
Bandejas, tanto em relação ao crescimento da oferta quanto ao resultado excepcional no mesmo período de 2020.

No resultado líquido contábil tivemos também o impacto de créditos tributários no total de R$ 17 milhões referente 
a créditos de IPI e Exclusão da Selic sobre a recuperação de tributos da base do I.R. e C.S. totalizando no ano o valor de 
R$ 81,3 milhões.
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Caixa e Capital Circulante Líquido

A companhia fechou o quarto trimestre do ano com um 
ótimo nível de capital circulante em 1,13. Neste trimestre 
compensamos mais R$ 12,2 milhões com o não paga-
mento de impostos federais através da ação ganha do 
“ICMS na base do PIS/Co�ns”, �cando um saldo de R$ 
17,2 milhões para compensar em 2022. Liquidamos 
antecipadamente R$ 82,7 milhões em dívidas de curto 
prazo e foram contratadas R$ 145,9 milhões em novas 
captações de longo prazo. 

Para o próximo trimestre, continuaremos utilizando este 
caixa para redução da dívida de curto prazo, assim como 
devemos realizar pagamentos antecipados a fornecedo-
res buscando economias em despesa �nanceira e ame-
nizar a alta da Selic.

      

Dívida Líquida

A Dívida Líquida da companhia fechou o ano com saldo 
de R$ 179,3 milhões e vem se mantendo em um patamar 
considerado adequado para a geração de caixa atual, 
sendo possível constatar no índice “net debt/ebitda” de 
1,04x o qual é o menor índice dos últimos 10 anos em 
fechamento de ano. Além disso, conseguimos uma 
melhora importante no nosso per�l de endividamento 
elevando o “duration” da dívida para uma média de 1,9 
anos através do alongamento com novas captações de 
longo prazo, desta forma encerramos o ano de 2021 com 
20% da dívida no curto prazo e 80% no longo prazo.
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Abertura Despesas e Receitas Financeiras







 




 
 






 






    

   














 



    

 



      

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

      



Demonstrações dos Resultados – Copobras Participações
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Variações do Caixa e Dívida














 



    

 




     

      
      

      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      

      
     

179.309
441.484

262.175
82.673

21.927
17.725

15.575
12.643

10.188
10.000

5.214
4.232
1.973

12.224
31.939

32.873
145.959

221.329

Dívida Líquida Dez/21
Dívida Bruta Dez/21

Caixa Final
Amortizações Dívida (Antecipado)

Resultado Financeiro Líq. (caixa)
Amortizações Dívida (Fluxo Normal)

Capex
Férias/13º salário + Encargos

Outros
Dividendos (caixa)

Parcelamento Impostos
I.R./C.S.

Arrendamento Mercantil
Créditos Impostos Federais

Ebitda Recorrente
Var. Capital de Giro

Novas Captações
Caixa Inicial

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (4T2021)
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Balanço Patrimonial – Copobras Participações

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

     



Partes relacionadas

Detalhes do Ativo e Passivo

Neste ano atualizamos o saldo devedor em um total de R$ 25 milhões pelo custo médio de captação de recursos da 
companhia e amortizamos R$ 60 milhões pela distribuição de Dividendos fechando o saldo em R$ 155 milhões. Não 
houve impacto de caixa.
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Exposição Cambial
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A Copobras possui uma exposição passiva ao câmbio em decorrência das importações de matéria-prima, máquinas 
e das dívidas bancárias indexadas ao Dólar Americano e ao Euro, a qual é atenuada pelas exportações.    

A empresa trabalha com uma política de hedge que objetiva a proteção do caixa e não do resultado contábil e 
contrata instrumentos derivativos para proteger as obrigações que vencem no curto prazo, contudo, a partir da 
revisão desta política ocorrida no primeiro trimestre de 2021, �cou estabelecido uma tolerância máxima de US$ 10 
milhões de exposição cambial sem contratação de hedge para situações em que a gestão �nanceira entenda ser 
mais favorável.

Abaixo demonstramos o "breakdown” por vencimento destas obrigações e direitos indexados ao câmbio:

VALORES EM DOLAR
EXPOSIÇÃO CAMBIAL PASSIVA 1T22 2T22 3T22 4T22 + 360 dias TOTAL
Matéria prima 3.991          3.143        5,2              -            -              7.139        
Dívida Bancária 22               33              33               34              6.807          6.929        
TOTAL 4.013          3.176        38               34              6.807          14.068      

VALORES EM DOLAR
EXPOSIÇÃO CAMBIAL ATIVA 1T22 2T22 3T22 4T22 + 360 dias TOTAL
Clientes 5.504          197           -              -            -              5.701        
Conta Internacional 1.120          -            -              -            -              1.120        
TOTAL 6.624          197           -              -            -              6.821        

EXPOSIÇÃO CAMBIAL (Antes HEGDE) 2.611-          2.979        38               34              6.807          7.247        

HEDGE contratado/Câmbio Futuro -              -            -              -            -              -            
  

EXPOSIÇÃO CAMBIAL NET 2.611-          2.979        38               34              6.807          7.247        
Obs.: Valores em USD/mil.



Faturamento
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Copos em EPS - Linha decorada





   
              

               
               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               



              

               
               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               



              

               
               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               


    

     



 





  

  









Endividamento por Vencimento
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Onde estamos

Sérgio A. Carvalho Jr.
Diretor Vice-Presidente Administrativo
sergio@copobras.com.br

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

Relacionamento com investidores

Sobre o Grupo Copobras

Fundada em 1970 a Copobras tem sede na cidade de São Ludgero em Santa Catarina, mas opera com 13 unidades 
produtivas estrategicamente distribuídas no território nacional.

A empresa emprega aproximadamente 3.200 funcionários e atua nos segmentos de Embalagens Flexíveis, Bandejas 
de EPS ,Descartáveis Plásticos e Copos de Polipapel, destacando-se, como líder de mercado nos segmentos de  Emba-
lagens para Indústria de Pet Food, Bandejas de EPS e Descartáveis, incluindo uma linha completa de produtos biode-
gradáveis. 

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 interno ou através de 
importações.

Suas vendas estão concentradas no mercado nacional, porém, nestes últimos anos, vem crescendo em exportações no 
segmento de embalagens �exíveis para a indústria de Pet Food. Em 2021 o crescimento nas exportações foi de 83%, 
para países como Chile, Colômbia, México, Uruguai, Paraguai e Singapura, na comparação com o mesmo período de 
2020.

Desde 2012 a Copobras está registrada como uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, contudo tem por princí-
pio a total transparência de suas informações ao mercado.
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Jaisson Corrêa Marcolino
Coordenador de Gestão e Planejamento Financeiro
jaisson@copobras.com.br

Jackeline Soethe
Analista Financeiro
jackeline.soethe@copobras.com.br 

048 3657-3000
www.grupocopobras.com.br


