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Plascar apresenta mais de R$ 192 milhões de receita 
no primeiro trimestre de 2022 
 
A Plascar Participações Industriais S.A. (Bovespa: PLAS3), fabricante de 
peças para acabamento interno e externo de veículos automotores leves e 
pesados, anunciou uma receita líquida consolidada de R$ 192,8 milhões no 
primeiro trimestre de 2022. O valor representa um aumento de 35,4% se 
comparado ao mesmo período de 2021. 
 
O resultado bruto da Companhia apresentou um avanço de 2,6 pontos 
percentuais no comparativo com o primeiro trimestre do ano passado e 
alcançou a marca de R$ 25,7 milhões, o que representa uma margem bruta 
de 13,3%. 
 
A Companhia também elevou o seu EBITDA em R$ 2,5 milhões se 
comparado ao mesmo trimestre de 2021 alcançando a totalidade de R$ 
11,7 milhões, com margem de 6,1%. 
 
 

DESEMPENHO NO PERÍODO 

DESEM 
 
 
 

R$ mil 1º Trim/22 1º Trim/21 Var % 

Vendas Brutas  238.042 173.382 37,3% 

Receita Líquida   192.762 142.345 35,4% 

Resultado Bruto  25.717 15.238 68,8% 

Margem Bruta %  13,3% 10,7% 2,6p.p. 

EBITDA   11.748 9.179 28,0% 

Margem EBITDA %  6,1% 6,4% -0,3p.p. 

Prejuízo Líquido   (20.111) (14.208) 41,5% 



 

Informações Gerais 
 

 
 
COTAÇÃO (31/03/22) 
PLAS3 – R$ 9,34 
 
VALOR DE MERCADO EM 31/03/22 
R$ 116,0 milhões 
 
QUANTIDADE AÇÕES 
Ordinárias: 12.425 M 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Paulo Silvestri 
Andrew C. de Araújo 
Antonio Farina 
Rui Chammas 
Paulo Zimath 
 
CONSELHO FISCAL 
Marcelo Ferreira do Nascimento 
Edson Luiz da Silva 
Charles Dimetrius Popoff 
 
CONTATO RI 
Rodrigo Cartagena do Amaral 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
rodrigo.amaral@plascargroup.com 
Telefone:(11) 2152.5300 
Rua Wihelm Winter, nº 300 Distrito Industrial - Jundiaí – SP 
CEP 13213-000 
 
 
As informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto quando indicadas de 
outra forma, são consolidadas e os valores monetários estão expressos em milhares de 
Reais. 



 

 

Comentário da Administração 
 
Os números alcançados pela Plascar no primeiro trimestre de 2022 são 
fruto de um aumento de volume de produção e, consequentemente, de sua 
receita líquida impulsionado, principalmente, pela entrada de novos 
projetos.  
 
O setor automotivo, por sua vez, continua sofrendo com os impactos 
oriundos da falta de componentes semicondutores, o que gera a parada na 
produção de montadoras e exige da Plascar um grande esforço para 
adequação da capacidade produtiva e planejamento de produção.  
 
Os aumentos expressivos de preços de matérias primas, e o ambiente 
inflacionário atual também trouxeram desafios que vem sendo combatidos 
através de um intenso processo de negociação de preços com clientes e 
fornecedores, desenvolvimentos de engenharia e busca por eficiência 
operacional, de modo a atenuar o impacto de tais efeitos. 
 
Em relação à rentabilidade, o aumento é explicado principalmente por 
ações de melhoria de performance e eficiência operacional, além do efeito 
do aumento nos volumes e faturamento da Companhia, que gera uma 
maior absorção dos custos fixos. O resultado líquido da Companhia, no 
entanto, continua um desafio e somou prejuízo de R$ 20.111. O resultado 
ainda está aquém do esperado e a administração está focada no 
desenvolvimento de ações para sua reversão em períodos futuros. 
 
A recuperação da Plascar com a continuada manutenção de volume de 
produção, novos projetos, recomposição das margens e fortalecimento da 
geração de caixa continuam sendo o foco da administração em 2022. A 
Companhia encerrou 31 de março de 2022 com um quadro de 1.965 
colaboradores (1.718 em 31 de março de 2021). 
 
  



 

Sobre a Plascar 
 
Inovação, alta tecnologia e qualidade de ponta.  
Esta é a Plascar, indústria brasileira que há mais de cinco décadas atua no 
mercado de transformação de plásticos e desenvolvimento de peças e 
acabamentos para veículos. 
 
Uma companhia sólida, gerida sob as melhores práticas de governança 
corporativa e responsável por fornecer para maioria das montadoras 
automotivas instaladas no Brasil produtos de alta qualidade. 
 
Hoje, a Plascar conta com quatro plantas estrategicamente posicionadas 
nos estados de São Paulo e Minas Gerais, onde abriga um parque de 
injetoras com capacidade de força de fechamento de 70 a 3.200 toneladas 
e linhas de pintura, cromação, extrusão, termoformagem, prensas de SMC, 
além de ferramentaria própria para a construção de moldes.  
 
Atuando sempre com ética, integridade e confiabilidade, em um ambiente 
de trabalho seguro e saudável e respeitando as pessoas e o meio ambiente.  
 

1963 Fundada, em Jundiaí/SP, a Oscar S.A. Industria de Artefatos de 
Borracha 
 

1973 A companhia passa a atuar no mercado automotivo 

  

1982 Constituída a Plascar S.A. Industria e Comércio 

  

1989 A companhia passa a ser listada na Bolsa de Valores 

  

1991 Início das atividades na nova unidade de Jundiaí/SP 

  

1994 Início das atividades em Betim/MG 

  

1994 Início das atividades em Varginha/MG 

  

1997 Criação da Plascar Industria e Comércio Ltda 

  



 

2000 S.W Textron International Holding S.L. passa a controlar a 
Plascar 

  

2005 Alteração da denominação para Plascar Industria de 
Componentes Plásticos Ltda 
 

2006 Controle acionário adquirido da Collins & Aikman Corporation, 
pela International Automotive Componentes Group Brazil, 
LLC. 
 

2019 Mapa Capital assume o Controle da Plascar 
 
Em 31 de janeiro de 2019 ocorreu aumento do capital social da Companhia 
com a integralização mediante utilização de créditos detidos contra Plascar 
Ltda por subscrição privada, no montante de R$ 449.483, mediante a 
emissão de 7.455.251 ações ordinárias, adquiridas pela empresa Pádua IV 
S.A., concluindo assim, o processo de reestruturação da Companhia.  
Após a operação de reestruturação, o controle acionário da Plascar S.A. 
passou a ser da Pádua IV S.A., com participação de 59,99% de seu Capital, 
que também é composto pela Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., 
com 18,44%, pela Postalis Instituto de Seguridade Social dos Correios e 
Telégrafos com 7,12% e por outros acionistas individuais que possuem, em 
conjunto, 14,45%. 
 

 



 

 

Mercado Automotivo 
 
A produção de veículos no primeiro trimestre de 2022 teve uma queda de 
17% sobre igual período do ano de 2021, segundo a ANFAVEA - Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.  
 
Apesar do resultado a Associação sustenta suas projeções iniciais para o 
mercado brasileiro deste ano, sugerindo um crescimento de 9,4% na 
produção de veículos sobre 2021.  
 

 

A Administração da Companhia acredita que a continuada escassez de 
componentes eletrônicos, cenário econômico instável, alta taxas de juros e 
risco de agravamento do conflito e sanções relacionadas à Ucrânia, Rússia 
e/ou Bielorrússia e suas consequências, tornam esta previsão bastante 
desafiadora e de difícil atingimento. 
 
Vale destacar que a produção de caminhões teve um resultado expressivo 
no período, com 34,4 mil caminhões produzidos. Na comparação com 
mesmo período do ano passado a alta foi de 3,9%, sendo que a expectativa 
para 2022 é de um crescimento de 8% nesse segmento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 FONTE: ANFÁVEA – BRASIL 

 CENÁRIO AUTOMOTIVO Acum jan a mar/2021 Acum. Jan a mar/2022 
VAR. 

% 

PRODUÇÃO DE VEÍCULOS 598 496 -17,0% 

VENDAS DE VEÍCULOS 528 406 -23,1% 



 

 
Desempenho operacional e financeiro 
 
Receita Líquida 
A Receita Líquida da Plascar teve um crescimento de 
35,4% em comparação ao primeiro trimestre de 2021. 
Este incremento se deve ao sucesso dos novos projetos 
iniciados durante o período, além do avanço em 
caminhões e linhas de novos negócios. Este 
movimento se comprova com o mix de produtos 
vendidos, pois, apesar dos para-choques continuarem 
sendo o principal produto vendido, representado 23% 
das vendas, há maior variedade no mix de produção, 
uma vez que os 5 principais itens vendidos tiveram sua 
participação reduzida de 60% para 43% do total de 
itens vendidos. 
 

 

Rentabilidade 
A Companhia apresentou, neste período, uma melhora de sua margem 
bruta em decorrência da maior absorção de custos fixos devido ao aumento 
de receitas nos primeiros três meses de 2022, além de ações de melhoria 
de produtividade que vem sendo implementadas. 



 

 
O resultado bruto da Plascar apresentou uma melhora de R$ 10.479, saindo 
de R$ 15.238 no 1T21 para R$ 25.717, com margem bruta em 13,3%, no 
1T22. Já o EBITDA no 1T22 totalizou R$ 11.748 contra R$ 9.179 no 1T21, 
com margens de 6,1% e 6,4%, respectivamente.  
 
O prejuízo líquido da Companhia no 1T22 somou R$ 20.111, contra R$ 
14.208 em 2021. Apesar do aumento do EBITDA, este ainda não foi 
suficiente para compensar os volumes de depreciação e despesa financeira 
correntes, que acabaram por contribuir para um resultado inferior ao 
previsto para o período. 
 
 

R$ mil 1T22 1T21 ∆% 4T21 ∆% 

Resultado Bruto 25.717 15.238 68,8% 17.215 49,4% 

Margem Bruta % 13,3% 10,7% 2,6p.p 10,5% 2,8p.p 

EBITDA   11.748 9.179 28,0% 4.884 140,5% 

Margem EBITDA %  6,1% 6,4% -0,3p.p 3,0% 3,1p.p 

Prejuízo do período (20.111) (14.208) 41,5% (25.046) (19,7%) 

 

Dívida Líquida 
A Administração segue monitorando os passivos com o objetivo de adequá-
los à capacidade de geração de caixa da Companhia. Ao longo dos anos 
subsequentes à reestruturação foram repactuados certos passivos que vem 
se mantendo em linha com a estratégia de controle da alavancagem da 
Administração. 



 

 
Outras informações relevantes 
 

Crédito Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS 
Em setembro de 2017, a Companhia obteve decisão favorável em primeira 
instância e, em outubro de 2019, obteve nova sentença favorável em grau 
recursal (STF). No mesmo ato, ocorreu o trânsito em julgado do processo. 
Diante disto, Companhia iniciou um procedimento para levantamento de 
valores pagos indevidamente a partir do ano de 2005 e pleitear seu 
respectivo ressarcimento. A Companhia apurou e mensurou os respectivos 
valores de forma confiável. Em 19 de agosto de 2019, a Companhia obteve 
sentença favorável para utilização do ICMS destacado nas notas fiscais para 
apuração do crédito. No quarto trimestre de 2019, com base na opinião e 
laudo preparado por seus assessores, a Companhia registrou o montante 
de R$ 179.069 na rubrica de tributos a recuperar no balanço para 
compensar com tributos correntes administrados pela Receita Federal do 
Brasil em períodos futuros. O valor principal dos créditos, líquido dos 
honorários de sucesso dos advogados, foi reconhecido como outras 
receitas operacionais e o valor da atualização monetária foi reconhecido na 
rubrica de receita financeira na demonstração do resultado do exercício. 
 
A homologação e habilitação de R$ 123.396 relativo à parte do referido 
crédito junto à Receita Federal do Brasil para compensação tributária 
futura, ocorreu em 03 de janeiro de 2020, sendo que o montante restante 
do crédito no montante de R$ 55.673, será objeto de análise pela Receita 
Federal do Brasil para restituição ou compensação futura de impostos 
anteriormente parcelados.  
 
No 3º trimestre de 2021, a Companhia revisitou suas projeções financeiras 
para os exercícios de 2022 a 2024 e, considerando o saldo inicial R$ 
179.069, menos as compensações realizadas até 3º trimestre de 2021 de 
R$ 63.469 e acrescendo a atualização monetária mensal do crédito 
acumulado de R$ 27.694, a Companhia concluiu que não será possível 
compensar 100% do saldo atual durante o período prescricional de 5 anos, 
iniciado em outubro de 2019 e com prazo final de outubro de 2024. Desta 
forma foi registrado uma provisão (impairment) no montante de R$ 20.629 
no resultado do exercício. A Companhia compensou até 31 de março de 



 

2022 o montante de R$ 76.931 e espera compensar a totalidade dos 
créditos dentro do período prescricional.  A administração revisitou as 
projeções para o primeiro trimestre de 2022 e não houve necessidade de 
complementar provisão. 



 

Demonstração de Resultados 

 

 
 
 

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Receita operacional líquida                 -                 -       192.762       142.345 

Custos dos produtos vendidos                 -                 -      (167.045)      (127.107)

Lucro bruto -                -                25.717        15.238        

Receitas (despesas) operacionais

Despesas com vendas                 -                 -         (7.026)         (6.525)

Despesas gerais e administrativas            (446)            (445)        (19.772)        (15.952)

Resultado da equivalência patrimonial        (19.668)        (13.791)               -                   - 

Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas                 -                 -              (33)               71 

Resultado operacional (20.114)       (14.236)       (26.831)       (22.406)       

Prejuízo antes do resultado financeiro (20.114)       (14.236)       (1.114)        (7.168)        

Resultado financeiro

Despesas financeiras                (4)                (4)        (22.693)        (12.643)

Receitas financeiras 7                32                       3.777          5.690 

                3 28              (18.916)       (6.953)        

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (20.111)       (14.208)       (20.030)       (14.121)       

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Diferidos                 -                 -              (81)              (87)

                - -                (81)             (87)             

Prejuízo do exercício (20.111)       (14.208)       (20.111)       (14.208)       

Prejuízo atribuível a:

Acionistas controladores -             -             (20.111)       (14.208)       

-             -             (20.111)       (14.208)       

Controladora Consolidado



 

Balanço Patrimonial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ativo
Balanço Patrimonial

(Em milhares de reais)

Ativo Circulante 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2022 31/12/2021

Caixa e equivalentes de caixa 4.751         7.384         7.595         12.487        

Contas a receber de clientes -                -                51.413        31.509        

Estoques -                -                108.621      118.357      

Tributos a recuperar -                -                27.499        34.746        

Outros ativos 17              17              2.743         2.836         

Total do circulante 4.768         7.401         197.871      199.935      

Ativo Não Circulante 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2022 31/12/2021

Tributos a recuperar -                -                88.981        88.959        

Depósitos judiciais -                -                2.368         2.317         

Outros ativos -                -                140            150            

Propriedade para investimento 8.340         8.362         

Imobilizado 7                7                321.743      303.338      

Direito de uso de ativos 90.161        15.604        

Total do não circulante 7                7                511.733      418.730      

Total do ativo 4.775         7.408         709.604      618.665      

Controladora Consolidado



 

 
Balanço Patrimonial 

 

 
 
 
 
 
 
 

Passivo
Balanço Patrimonial

(Em milhares de reais)

Passivo Circulante 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2022 31/12/2021

Empréstimos e financiamentos -                -                57.858        51.531        

Passivos de arendamento -                -                24.397        1.546         

Fornecedores -                -                84.624        72.830        

Impostos e contribuições a recolher 85              27              96.008        78.896        

Salários, férias e encargos sociais a pagar -                -                177.490      160.757      

Adiantamentos de clientes -                -                52.645        51.608        

Outros passivos -                -                42.560        40.265        

Total do Circulante 85              27              535.582      457.433      

Passivo Não Circulante 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2022 31/12/2021

Empréstimos e financiamentos -                -                81.414        87.462        

Passivos de arendamento -                -                108.412      53.988        

Partes relacionadas 19.901        22.148        7.348         8.132         

Salários, férias e encargos sociais a pagar -                -                14.223        9.265         

Impostos e contribuições a recolher -                -                80.803        94.333        

Imposto de renda e contribuição social diferidos -                -                19.378        19.297        

Provisão para contingências -                -                6.219         6.502         

Provisão para perdas com investimento em controlada 316.346      296.679      -                -                

Outros passivos -                -                187.782      193.699      

Total do Não Circulante 336.247      318.827      505.579      472.678      

336.332      318.854      1.041.161   930.111      

Patrimônio líquido

Capital social 931.455      931.455      931.455      931.455      

Ajustes de avaliação patrimonial 320            321            320            321            

Prejuízos acumulados (1.263.332)  (1.243.222)  (1.263.332)  (1.243.222)  

Atribuído à participação dos controladores (331.557)     (311.446)     (331.557)     (311.446)     

Total do patrimônio líquido (331.557)     (311.446)     (331.557)     (311.446)     

Total do passivo e patrimônio líquido 4.775         7.408         709.604      618.665      

Controladora Consolidado



 

 
 
Demonstração de Fluxo de Caixa 

 

 

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Prejuízo líquido do exercício antes do imposto de renda e contribuição social (20.111)       (14.208)       (20.030)       (14.121)       

Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas (usado nas)

atividades operacionais:

Depreciação -                -                8.226         9.713         

Amortização -                -                4.497         6.611         

Juros e variação monetária, líquido -                -                20.297        9.708         

Provisão para demandas judiciais -                -                1.573         1.350         

Provisão para ajuste dos estoques a valor de

mercado e obsolescência -                -                31              (5)               

Constituição (redução) de provisão para créditos duvidosos -                -                (1.219)        796            

Outros -                -                5.454         -             

Resultado de equivalência patrimonial 19.668        13.791        -             -             

(Acréscimo)/decréscimo nas contas de ativo e passivo

Contas a receber de clientes -             -                (18.685)       (17.505)       

Estoques -             -                9.705         (13.740)       

Tributos a recuperar -             -                7.225         2.940         

Depósitos Judiciais (51)             806            

Outras contas do ativo, líquidas -             -                127            (197)           

Fornecedores -             -                11.717        5.239         

Salários, férias e encargos sociais a pagar -             -                16.012        9.257         

Adiantamento de clientes -             -                (1.077)        13.960        

Impostos, contribuições e parcelamentos a recolher 57              -                314            137            

Provisão para demandas judiciais (pagamentos) -             -                (1.856)        (2.424)        

Outras contas do passivo, líquidas -             -                (3.349)        (437)           

Juros pagos -             -                (5.996)        (1.971)        

Caixa líquido proveniente das (aplicada nas) atividades operacionais (386)           (417)           32.915        10.117        

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de ativo imobilizado -             -             (32.085)       (5.391)        

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos -             -             (32.085)       (5.391)        

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captações de empréstimos -                -                11.465        750            

Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) -                -                (16.403)       (5.324)        

Aumento (Redução) líquido em mútuos a receber de partes relacionadas (2.247)        1.872         (784)           581            

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (2.247)        1.872         (5.722)        (3.993)        

(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa (2.633)        1.455         (4.892)        733            

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.384         31.444        12.487        33.682        

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.751         32.899        7.595         34.415        

(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa (2.633)        1.455         (4.892)        733            

Controladora Consolidado


