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queira, por favor, solicitar a ajuda de
um operador, digitando *0.
Este evento também está sendo
transmitido
simultaneamente
via
webcast, podendo ser
acessado
no endereço
www.kepler.com.br/ri, onde
a
apresentação está disponível para
download. A seleção dos slides será
controlada pelos senhores. O replay
deste evento estará no website da
Companhia
logo
após
o
encerramento desta teleconferência.

PARTICIPANTES DA EMPRESA
Piero Abbondi – CEO
Paulo Polezi – CFO e Diretor de RI
APRESENTAÇÃO
Operadora: Bom dia senhoras e
senhores e obrigada por aguardarem.
Sejam bem-vindos à teleconferência
da Kepler Weber para discussão dos
resultados do 4º trimestre de 2020.

Antes de prosseguir, esclarecemos
que as declarações feitas durante
esta teleconferência, e que se
referem às perspectivas de negócios
da Kepler Weber, projeções
e
metas operacionais e
financeiras, são baseadas
exclusivamente nas expectativas da
Companhia sobre o futuro dos
negócios.
Considerações futuras não devem ser
interpretadas como garantias de
desempenho. Essas considerações
envolvem condições de mercado, de
desempenho da economia brasileira,
do
setor
e
de
mercados
internacionais e, portanto, estão
sujeitas a mudanças, pois se referem
a eventos futuros e dependem de
circunstâncias que podem ou não
ocorrer.
Investidores
devem
compreender
que
condições
econômicas gerais, condições da
indústria
e
outros
fatores
operacionais
podem
afetar
o
desempenho futuro da Kepler Weber
e podem conduzir a resultados que
diferem
materialmente
daqueles
expressos em tais considerações
futuras.

Estão presentes hoje conosco o Sr.
Piero Abbondi, Diretor Presidente, e o
Sr. Paulo Polezi, Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores.
Informamos que este evento está
sendo gravado. Os participantes
apenas ouvirão a apresentação da
Companhia. Em seguida iniciaremos
a sessão de perguntas e respostas
para todos os participantes, quando
mais instruções serão fornecidas.
Caso algum dos participantes via
teleconferência
necessite
de
assistência durante a conferência,
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todos os segmentos. Mais para frente
irei detalhar cada um deles.

Agora, passo a palavra ao Sr. Piero
Abbondi, Diretor Presidente, que
conduzirá a primeira parte da
apresentação.

Em termos de rentabilidade, o
EBITDA do quarto trimestre atingiu
R$30,5 milhões com margem de
12,3%,
um
patamar
bastante
satisfatório considerando algumas
provisões e contingências pontuais,
que serão discutidas mais à frente. A
margem EBITDA no acumulado do
ano cresceu 1,9 ponto percentual,
atingindo 16,2%, um dos melhores
patamares dos últimos anos.

Piero Abbondi: Bom dia a todos. É
uma satisfação estar aqui com vocês
para a nossa teleconferência e
apresentar os resultados da Kepler
do quarto trimestre de 2020.

Ao longo da apresentação, Paulo
Polezi, nosso novo Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores, dará
mais detalhes sobre esta variação.
Por fim, quero salientar que tivemos
mais um trimestre de geração de
caixa bastante positiva, finalizando o
ano com 281 milhões em caixa,
resultado
do
aquecimento
da
demanda e melhores níveis de capital
de giro.

No slide 3, eu começo com os
destaques do trimestre, sendo o
primeiro a receita operacional líquida,
que cresceu 38% em comparação ao
quarto trimestre de 19, já no ano
acumulado, as receitas cresceram
15%, marca consistente diante um
cenário
de
pandemia.
Este
desempenho é resultado de diversos
fatores, entre eles: i) a construção
saudável de pedidos ao longo do ano
de 20, fruto do bom desempenho do
agronegócio; ii) boas condições de
financiamento oferecidas pelo PCA
no Plano Safra 20-21; iii) a
depreciação do real ajudou e
estimulou as nossas exportações; iv)
e os preços da das commodities
agrícolas também reagiram muito
bem.

No slide 4, apresentamos a evolução
da receita líquida das nossas áreas
de negócios. Começando com o
segmento de armazenagem, vemos
um crescimento de 39% no trimestre
e 2,5% no acumulado do ano de
2020. Este movimento pode ser
associado à: i) demanda global de
commodities agrícolas; ii) à excelente
desempenho do agronegócio; iii) à
desvalorização do real; iv) e à
disponibilidade
de
linhas
de
financiamento para agronegócio,
principalmente o PCA.

Esta
melhoria
nos
negócios
aconteceu de maneira uniforme em
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Neste segmento, apresentamos um
aumento de 58% em relação ao
quarto trimestre de 19 e no
acumulado a receita foi 39% maior
que o mesmo período de 2019.
No
slide
5 trazemos alguns
destaques dos projetos entregues no
quarto trimestre de 2020 no
segmento de armazenagem.

As exportações apresentaram um
crescimento modesto de 3% no
trimestre, porém, foram o destaque
do ano, crescendo 70% no anual. O
real depreciado teve um papel
importante nesse crescimento, mas,
abatendo a variação cambial, ainda
tivemos um crescimento de 31%,
percentual
considerado
muito
satisfatório.

À esquerda o projeto Pires do Rio,
em Goiás, é de um grande cliente
onde o diferencial da Kepler foi fazer
uma obra de ampliação da unidade
existente, permitindo um melhor fluxo
de grãos para a planta do cliente e
ampliação do seu processo de
expedição. No projeto de Sananduva,
no Rio Grande do Sul, permitiu ao
cliente aumentar sua eficiência e
armazenagem, é uma unidade
estratégica para o cliente na região
norte do estado do Rio Grande do Sul
e ampliou sua capacidade estática na
região.

Este desempenho foi resultado de
pedidos em países como Paraguai,
Peru Equador e Uruguai.
Em granéis, nosso negócio voltado a
portos e terminais, o crescimento no
trimestre foi de 59% devido às
entregas do projeto da Rumo do
terminal rodoferroviário de Rio Verde,
em Goiás. No acumulado do ano, o
aumento é de 16%. Isto é explicado
devido à volatilidade nos volumes de
faturamento, normais para este
segmento de negócio, onde as
vendas são para grandes projetos, o
que leva períodos de concentração
no faturamento

Por fim, o projeto de Santa Izabel do
Oeste, no Paraná, entregue em
dezembro de 2020, foi importante por
ser uma das primeiras obras 4.0 da
Kepler, um marco na evolução das
obras agroindustriais. É uma obra
100% automatizada com a nossa
plataforma SYNC.

Por fim, nosso segmento de
reposição e serviços teve um
crescimento consistente ao longo dos
últimos trimestres e anos. Vale
ressaltar os 5 CDs estrategicamente
distribuídos no Brasil, dos quais o
quinto CD de Cuiabá foi inaugurado
no ano de 2020.
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No slide 6 temos a obra de Salaverry,
no Peru, que foi relevante no
mercado externo pois trata-se de uma
obra portuária referência no norte do
Peru. Foi realizada com 100% de
equipamentos Kepler e também a
solução SYNC. Esta obra será uma
referência para futuros projetos
portuários na América Latina.

fechou o trimestre em 12,3%, 5
pontos percentuais menor que o
mesmo trimestre do ano anterior. Isso
ocorreu devido a lançamentos
extemporâneos e não recorrentes
referentes a provisões de garantias e
contingências jurídicas de exercícios
anteriores.

No acumulado de 2020, o EBITDA
totalizou R$108,8 milhões, aumento
de 30,5% em relação a 2019 com
margem de 16,2%. O desempenho
positivo é reflexo da melhora do nível
da atividade, das ações internas
visando à redução de custos e
despesas,
bem
como
do
reconhecimento
de
créditos
tributários não recorrentes.

Por fim, citamos o projeto de General
Delgado, no Paraguai, que é um
exemplo de fornecimento e presença
Kepler em clientes formadores de
opinião.
Passo agora a palavra o Diretor
Paulo Polezi para que exponha os
principais resultados e performance
do quarto trimestre de 2020.

No slide 8 mostramos a evolução dos
investimentos em CAPEX. No quarto
trimestre de 2020, os investimentos
atingiram R$5 milhões, sendo 64%
destinados para o aumento de
capacidade fabril, 14% referente a
lançamentos de novos produtos, 14%
em atendimento à legislação e
normas regulatórias, e, por fim, 8%
destinados aos projetos de tecnologia
da informação.

Paulo Polezi: Obrigado Piero.
Primeiramente, desejo um bom-dia a
todos e manifesto minha satisfação
com essa primeira apresentação dos
resultados que eu faço pela Kepler
Weber, empresa de relevância
nacional no segmento de póscolheita.
O slide 7 mostra a condução do
EBITDA no quarto trimestre de 2020,
onde a companhia gerou R$30,5
milhões, redução de 1,5 ponto
percentual em relação ao resultado
de R$30,9 milhões no quarto
trimestre de 2019. A margem EBITDA
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cujo volume financeiro médio mensal
cresceu 64%, passando a negociar,
em média, R$5,9 milhões ao dia.

No
acumulado
do
ano,
os
investimentos
atingiram
R$11,9
milhões, 10 pontos percentuais a
menos do que em 2019. Essa baixa
nos investimentos decorreu da
paralisação parcial de alguns projetos
no início da pandemia de COVID-19,
mas é importante mencionar que
todos os projetos já foram retomados
e serão concluídos ao longo de 2021.

Por fim, no slide 11, eu destaco, no
lado esquerdo, a estrutura acionária
da Kepler com data base de
31/12/2020, e no lado direito com
data base em 9/02/2021, data em que
ocorreu o leilão em Bolsa de Valores
da participação acionária do BB
Investimentos. Pós essa alienação,
nosso free float passou de 29,5%
para 44%.

Destaco
no
slide
9
as
disponibilidades de caixa, que foram
impactadas positivamente ao longo
de 2020, encerrando dezembro com
saldo bruto de R$281,5 milhões e
caixa líquido de R$270,5 milhões,
contribuindo
para
a
robustez
financeira da Kepler Weber. No
quarto trimestre de 2020 também
observamos melhora do capital de
giro da companhia, impulsionada pelo
maior nível de aditamento dos
clientes, o que também é um reflexo
da boa qualidade da nossa carteira.

Com esses comentários, eu finalizo a
minha parte e devolvo a palavra ao
Piero.
Piero Abbondi:
Paulo.

Muito

obrigado

Antes de passarmos para a sessão
de perguntas e respostas, quero
reforçar
algumas
realizações
recentes e também vou comentar
sobre nossas perspectivas para o
restante do ano 21.

No slide 10 eu destaco a melhoria na
liquidez da nossa ação, a Kepler 3,
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Em relação às realizações recentes,
destaco aquisição da marca Seletron,
no segmento de equipamentos de
selecionadores de grãos. Este
movimento visa alavancar a presença
da Kepler no mercado de pós-colheita
através de uma tecnologia que possui
fortes sinergias com o atual portfólio
de produtos. Também é importante
destacar a nossa gestão eficaz como
uma das formas para mitigar os fortes
aumentos de preços de insumos,
especialmente do aço, que é a nossa
principal matéria-prima.

com certeza estaremos trabalhando
para que seja.
A carteira de pedidos construída ao
longo do segundo semestre 2020
continua trazendo estabilidade para
nossa operação fabril. E, finalmente,
destaco que temos a perspectiva de
manter margens saudáveis neste ano
de 21.
Sabemos que podemos enfrentar
volatilidade por causa da instabilidade
da cadeia de fornecimento com
pressão dos insumos, especialmente
do aço. Uma gestão rigorosa para
fazer frente a esses desafios é
importantíssima.

Na mesma linha, fizemos uma gestão
eficaz para a manutenção da
estabilidade
da
cadeia
de
fornecedores,
o
que
permitiu
aproveitar o bom momento de
demanda sem prejudicar as margens
e garantindo as entregas no prazo.

Encerro aqui a apresentação dos
resultados do quarto trimestre de
2020. Por favor, operadora, podemos
prosseguir com a sessão de
perguntas e respostas. Obrigado.

Por fim, destaco a certificação obtida
junto ao Sesi (da Empresa Segura)
na unidade de Campo Grande como
forma de demonstrar o cuidado com
nossos colaboradores frente à
pandemia do COVID-19.
2020 foi um ano complexo e
desafiador, toda a equipe da Kepler
administrou muito bem neste novo
contexto e conseguiu entregar
excelentes resultados. Parabéns a
todos!

Sessão de Perguntas e Respostas
Operador: Iniciaremos agora a
sessão de perguntas e respostas.
Caso haja alguma pergunta, queiram,
por favor, digitar *1. Se a sua
pergunta foi respondida, você pode
sair da fila digitando *2.

Como perspectivas para o ano de 21,
cito que continuaremos trabalhando
com grande esforço para manter a
estabilidade
da
cadeia
de
fornecimentos
e,
apesar
das
dificuldades e incertezas impostas
pela pandemia, esperamos que 2021
seja um ano positivo para a Kepler e

Nossa primeira pergunta vem de
Catherine Kiselar, Banco do Brasil.
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Catherine Kiselar:
Bom
dia
prezados, bom
dia a todos.
Primeiramente, gostaria de agradecer
ao Piero, o Polezi e a toda a equipe
de RI pela oportunidade da pergunta.
Aqui do lado, eu gostaria de fazer
duas perguntas. A primeira é que
temos visto uma pressão de margem
em razão dos custos mais elevados,
em especial matéria-prima, como o
Piero mesmo mencionou, então
gostaria que vocês comentassem
como foi essa dinâmica em especial
no quarto trimestre e o que podemos
esperar para 2021, se podemos
esperar um arrefecimento dessa
pressão de margens e o que a Kepler
tem feito na prática para tratar desse
desafio.

de
alguns
meses,
[toques]
regulatórios,
e
também
temos
mecanismos contratuais face ao
volume importante que temos e
parceria de longo prazo com os
principais fornecedores de aço. Então
isso, quando você põe duas coisas
juntas, né, o estoque médio que nós
temos e também essas causas que
nos dão algum tempo para reagir, a
gente consegue entender o que está
acontecendo com o mercado e se
preparar, na outra ponta, no na ponta
dos preços. Ou seja, os aumentos
que aconteceram, sim, ao longo do
quarto trimestre, no terceiro e no
quarto trimestre, eles vão começar a
impactar mais de forma contundente
agora no primeiro semestre de 2021.

E eu em seguida faço a minha
segunda pergunta. Obrigada.

Todavia, como eu disse, a companhia
tem esse delay para poder gerenciar,
ao mesmo tempo, temos praticado aí
aumentos de preço nas nossas linhas
de produto para os novos contratos
buscando aí um equilíbrio financeiro.
Então, no momento que os aumentos
foram chegando, nós vamos estar
com a precificação dos novos
projetos atualizados, e aí de forma a
mitigar, né.

Paulo Polezi: Catherine bom dia.
Tudo bem? Paulo Polezi falando.
Obrigado pela tua pergunta, é
bastante adequada no momento.
De fato, acho que para responder eu
trago um ponto anterior, até para
explicar para quem está nos ouvindo,
de uma forma geral, os insumos
materiais
eles
correspondem,
Catherine, a 61% do nosso CPV, e
dentro dele o aço, que é a principal
matéria-prima do nosso do nosso
produto, 50%. Então, o aço, que teve
aumentos sucessivos aí ao longo de
2020, ele, de fato, traz uma pressão
no custo das matérias-primas, que,
de fato, a gente está observando isso
desde o início do segundo semestre
do ano passado.

É um processo bastante difícil porque
os
aumentos
foram
muito
contundentes ao longo do último ano,
mas, por outro lado, a demanda está
boa, a demanda, nossa carteira de
pedidos está favorável, o ambiente
está favorável, então isso permite
uma condição, eu diria, mais natural
para o repasse dos preços.
Então, concluindo aqui a resposta,
sim, temos tido essa pressão, mas a
empresa tem conseguido aí com uma
gestão rigorosa, né, tanto da carteira

Catherine, a Kepler ela trabalha com
estoques por processo produtivo, né,
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de pedidos, que que nos ajuda aí,
que está ajudando a gente a
minimizar
esses
efeitos
da
volatilidade nos custos. Então, a
gente acredita que isso vai perdurar
por mais um período, mas que vamos
conseguir transferir para a receita de
forma mais tranquila esses impactos
todos, Catherine.

justamente nessa cadeia. Então, tem
muita sinergia tanto em termos de
mercado, de clientes, quanto em
termos de equipamentos e de
produção.
Nós, a partir do fechamento do
negócio, que foi no final de outubro,
né, a partir de novembro nós estamos
trabalhando, primeiro, para estruturar
toda a equipe de vendas, né, como
oferecer esse equipamento, estamos
iniciando já o processo de produção
desse equipamento em Panambi,
com isso nós vamos capturar
bastantes sinergias, a tecnologia de
produção desse equipamento é muito
comparável com a nossa máquina de
pré-limpeza, então tem uma sinergia
bastante importante aí na área
também
de
produção
e
de
engenharia.

Catherine Kiselar: Excelente, muito
obrigada pela resposta.
Agora, a minha segunda pergunta é
voltada mais no anúncio da Seletron
que vocês fizeram em novembro, né.
a gente entende que essa questão
fortaleceu a frente digital com foco no
pós-colheita da Kepler, né, então eu
gostaria de saber de vocês podem
nos atualizar sobre a captura de
sinergias desse movimento, o quanto
ele já contribuiu, seja para o portfólio
ou eventual receita aí para a
companhia, e o que a gente pode
esperar para frente não só desse
movimento, mas também de outros
movimentos de M&A. Muito obrigada.

Quer dizer, até agora nós estamos
preparando essa base, acreditamos
que será muito importante para nós
esse novo caminho de equipamentos
de maior valor agregado e vamos
atualizar vocês a evolução. Ainda não
é significativo nos nossos resultados
o valor desse faturamento, estamos
incorporando isso, mas acreditamos
que, além da questão apenas de
valor, é a questão também de
posicionamento e de abrir avenidas
de crescimento para Kepler em
segmentos de mercados de maior
valor agregado, né, e ela permite toda
essa questão de conexão com
digitalização, né, integrar a nossa
plataforma SYNC, que é a nossa
plataforma digital, então tem essas
integrações também que a gente
pode, no futuro, oferecer serviços não
só apenas de equipamento, mas

Piero Abbondi: Obrigado pela
pergunta,
bastante
interessante,
Catherine, sobre a Seletron. A
Seletron, talvez para todos que estão
no call entenderem um pouco melhor,
né, a Seletron nós adquirimos a
marca e a tecnologia, né, são
equipamentos selecionadores de
grão através de seleção ótica, então
é uma tecnologia bastante avançada,
digital também, então
é um
equipamento
de
maior
valor
agregado. Isso faz todo o sentido
para nós porque nós estamos
justamente no pós-colheita, no
beneficiamento do grão e essas
máquinas, esses equipamentos vão
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também de serviços recorrentes de
gestão das plantas.

robusto, né, primeiro finalizar o que
começamos o ano passado, né, que
são CAPEX de manutenção, os
rotineiros, algum atual de capacidade
e
muitos
de
melhoria
de
produtividade, e nesse ano também
retomar então as questões de
capacidade, a fábrica tem uma
capacidade
bastante
boa,
ela
necessita de investimentos marginais
em alguns pontos, principalmente de
gargalos.

Perfeito, acho que é isso. Obrigado.
Catherine Kiselar: Obrigada Piero,
obrigada pelas respostas, bem
esclarecedoras.
Se
vocês
me
permitem mais uma pergunta, vocês
comentaram aqui no call sobre a
retomada
dos
investimentos
postergados ao longo de 2020 por
conta da pandemia. Se vocês
puderem
nos
dar
aqui
um
esclarecimento qual será o destino
desse CAPEX planejado, eu também
agradeço. Obrigada.

Então, nós vamos retomar esses
investimentos
para
adequar
a
capacidade à nova realidade, com
bastante cuidado, evidente, né,
medindo bastante capacidade e
mercado,
depois
também
investimentos rotineiros de melhoria
de
produtividade
e
também
investimentos na questão para
melhorar os nossos processos e
torná-los
mais
ambientalmente
sustentáveis.

Piero Abbondi: Bom, sem dúvida, se
vocês olharem os nossos resultados
dos últimos anos, quer dizer, nós
temos tido CAPEX, mas bastante
modesto, primeiro pelo nos anos
anteriores
pela
questão
de
dificuldades de mercado, toda a
questão conjuntural, e o ano passado
fomos
bastante
conservadores,
principalmente
com
relação
à
pandemia, né, com relação aos
primeiros... no primeiro semestre ali,
no segundo trimestre tínhamos
bastante incertezas quanto a como
iria o mercado.

Então, tem várias frentes de atuação
nos nossos investimentos durante o
ano de 21.
Catherine Kiselar: Excelente, muito
obrigado pela oportunidade da
pergunta e também pelas respostas.
Obrigada.

Hoje já está muito claro, né, quer
dizer, a safra do ano passado foi
muito boa, o agronegócio foi bastante
positivo e com isso nossos resultados
foram bastante bons. A gente
visualiza para o ano que vem... para
esse ano, né, quer dizer, a nova safra
21-22 uma safra bastante boa
também,
todas
as
condições
estruturais estão bem colocadas para
o agronegócio, então nós estamos
estimando aí um CAPEX mais

Operador: Lembrando que para fazer
perguntas, basta digitar *1.
Senhoras
e
senhores,
agora
passaremos para as perguntas
realizadas pela internet e também
pelo webcasting.
Paulo Polezi: Pessoal, chegando
algumas perguntas aqui por escrito e
eu vou ler as perguntas para vocês.
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Eu e o Piero aqui vamos tentar
endereçá-las aí da melhor forma
possível, né.

clientes, né, financiando a operação
da empresa. Então, isso explica parte
do crescimento do caixa, tivemos
amortizações de dívidas da ordem de
R$46 milhões e, enfim, o resultado
líquido das aplicações financeiras do
caixa, já deduzido do CAPEX, mais
17 milhões. Então, de uma forma
geral, a geração operacional foi o que
permitiu essa elevação importante do
caixa.

A primeira pergunta, Sr. Guilherme
Fonseca, ele não fala a casa de
investimentos, mas a pergunta é bem
adequada:
“Bom dia, parabéns pelo resultado. O
nível de adiantamento dos clientes
está nos maiores patamares da
história. O que podemos comentar
sobre isso e traçar um paralelo para
2021?”

Agora,
com
a
parte
dos
adiantamentos, acho que a resposta
principal aqui é a companhia
conseguiu, ao longo do segundo
semestre, ampliar bastante as
vendas, né, e mais do que isso,
construiu uma carteira bastante
saudável aí para o ano de 2021, isso
levou a um patamar maior dos
adiantamentos
recebidos
dos
clientes, né, eles ultrapassaram aí
R$200 milhões versus uma posição
perto de 50 no ano anterior, então
isso deu uma diferença favorável pela
conjuntura.

Guilherme, obrigado pela pergunta.
Eu pego essa, Piero. Aqui eu acho
que é importante explicar o seguinte,
a Kepler ela trabalha tradicionalmente
com um fluxo positivo de caixa nos
seus projetos, nos seus pedidos, isso
permite uma posição confortável de
caixa no dia a dia operacional da
empresa. Acho que esse é o primeiro
ponto para entender. Em 2020, como
foi apresentado agora pouco no call,
finalizamos com um caixa líquido de
R$270 milhões e partimos em
dezembro de 2019 com 44,8 milhões,
quer dizer, teve um crescimento
bastante expressivo ao longo desse
exercício.

Mas ela, de novo, guarda uma
proporção, ela conversa, ela tem uma
relação direta com o aumento da
carteira. Eu acho que com isso
respondemos à pergunta.

E aí, o que levou à melhora desse
caixa, né? Então, em primeiro lugar
foi a geração operacional da
companhia, ela foi – vocês encontram
esses detalhes das demonstrações
financeiras – R$254 milhões foi a
geração operacional, sendo que
dentro
dela
160
milhões
aproximadamente veio de variação
positiva do capital de giro, e a parte
de clientes foi maior até do que essa,
de 185 milhões, então praticamente

Piero,
por
favor,
complementar.

se

quiser

Piero Abbondi: Eu só gostaria de
complementar
que
um
ponto
importante da nossa empresa é que
estes adiantamentos nos permitem
crescer no futuro sem os impactos
significativos no aumento do capital
de giro. Então, quer dizer, nós
podemos acompanhar o crescimento
de mercado mesmo que forte, que
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robusto, através desse financiamento
de adiantamentos de clientes. Acho
que isso é um ponto importante, uma
robustez
da
companhia
para
crescimentos futuros.
Paulo Polezi: Obrigado
Importante complemento.

investimentos e estrutura para a
gente poder ofertar esse tipo de
serviço aos nossos clientes, né. E
depois também, por fim, a questão
dos dividendos também é um ponto
importante que a gente tem que citar.
O ano passado nós tínhamos
aprovado a distribuição dos 50%, os
25% obrigatórios mais 25, porém, em
função da pandemia, acabamos
tomando uma posição conservadora
e distribuímos apenas 25%, que é o
dividendo mínimo obrigatório.

Piero.

Eu passo para outra pergunta, Sr.
Igor Pavan, ele traz para nós:
“Quais são os planos de vocês para a
utilização desse caixa? Seria para
novos produtos, projetos futuros,
investimentos ou aquisições?”

este ano a proposta da administração
será distribuído 50%, os 25
obrigatórios mais o complementar de
25, está na nossa proposta de
administração, que deverá ser
referendada aí, aprovada pela nossa
assembleia daqui um mês, no final de
março.

Então, ele deixa em aberto aqui.
Piero, acho que fique à vontade.
Piero Abbondi: Bom, primeiro, é
importante nós termos esse caixa
para poder suportar o plano de
investimentos, que a gente acabou de
falar do CAPEX, né, que temos
bastante coisa pra ser feita, e suporte
no capital de giro aí e dar robustez à
empresa por possíveis altos e baixos
do mercado.

Então, acho que esses são os
principais usos do nosso capital. Bom
termos essa posição, é um problema
bom para a empresa e estamos
olhando de forma bastante cuidadosa
o melhor destino para esses
recursos.

A administração, né, a gestão está
sempre em constante avaliação de
possíveis oportunidades que possam
agregar valor ao nosso portfólio,
como foi o caso Seletron, né, então
com a Seletron era um investimentos
evidente
para
crescer
esse
segmento, já estamos avançando
com eles. Depois, temos outros
investimentos internos também na
questão da própria plataforma digital,
né, que a gente tem a plataforma
digital bem-posicionada e agora a
questão é crescer os serviços
oferecidos por essa plataforma aos
clientes, isso é evidente que requer

Piero Abbondi: Uma outra pergunta
aqui do Igor Pavan. Obrigado, Igor,
pela sua pergunta. A pergunta é:
“Existe uma correlação do déficit de
armazenagem no Brasil com a linha
de crédito PCA do Plano Safra?
Quais são as possíveis formas de
reduzir esse défice sem depender do
governo?”
Acho que essa pergunta é muito boa
porque a questão aqui no Brasil é que
nós temos um mercado potencial
incrível, né, se a gente fala que temos
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180-170 milhões de produção de
grãos e 170-180 de capacidade de
armazenagem, nós temos aí um
mercado potencial de 90 milhões.

possibilidade de ter esse juros de
longo prazo um pouco mais baixo,
mais próximos do que seria a SELIC
e isso com certeza vai atrair cada vez
mais recursos para financiar essas
necessidades.

Então, a nossa pergunta aqui todo dia
é “como fazer o mercado crescer,
como trazer esses 90 milhões para
ser vendas do segmento e vendas da
Kepler?”, né, então, sem dúvida, o
financiamento é um ponto importante,
é uma base importante para auxiliar
esse avanço, né.

Tem também outras ferramentas,
como, por exemplo, que têm surgido
como fundos imobiliários destinados
a esse segmento, que também
podem nos ajudar, nós temos
trabalhado junto com esses fundos
para poder viabilizar, e, por último, eu
acredito que esse déficit de
armazenagem não é só questão de
financiamento porque uma boa parte
também é financiado por recursos
próprios porque o produtor está bem
capitalizado. Eu acho que também é
um esforço nosso que temos que
fazer em levar esses benefícios, né, e
explicar e educar o produtor rural
sobre os benefícios que ele vai ter, a
melhoria de eficiência que ele vai ter
tendo uma planta de beneficiamento
e armazenagem de grãos na fazenda
ou próximo à sua fazenda.

O Brasil só sofreu e ainda sofre com
um déficit crônico de financiamento
de longo prazo para bens de capital,
o BNDES sempre tem atuado nisso
através de diferentes linhas, a nossa
é o PCA, então existe, sem dúvida,
uma importância no PCA, é
importante ter, esse ano foram 2,200
bilhões – eu falo ano safra 20-21 –
terminaram em novembro para em
dezembro
praticamente
esses
recursos, então ele é um bom
alavancador, mas o que nós estamos
vendo é que esse novo patamar de
juros mais baixo existe um interesse
do setor privado em fazer esses
financiamentos, né.

Então, tem várias frentes aí que a
gente está trabalhando muito para
conseguir converter esse déficit, que
é um mercado potencial em
realmente vendas para a nossa
empresa.

Então, já existe algumas linhas
oferecidas por diferentes bancos
onde temos prazo aí de 5 a 7 anos
com juros em torno de 8%, né, quer
dizer, se a gente comparar com a
SELIC, é bastante alto, mas se a
gente comparar aí com o longo prazo
e com a oportunidade de retorno do
investimento, que é de 5 a 6 anos, ele
é bastante factível.

Paulo Polezi: Temos mais uma
pergunta vindo aqui de Tatiane
Mandelli, e ela pergunta:
“Crescimento de vendas em 2020
versus 2019 foi mais orgânico, mais
volume ou teve muito impacto de
inflação e preços?”

A gente imagina que entrando numa
normalidade
de
riscos
mais
adequada, né, aí nós teremos
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Obrigado por sua pergunta, Tatiane.
Vou responder da seguinte forma:
2020 – vou falar do ano de 2020, que
simplifica todos os trimestres aqui –
em termos de receita líquida, a
companhia atingiu 671 milhões,
crescimento de 88 milhões em receita
líquida. Se nós decompusermos isso
entre volume e preço e mix, nós
temos aí aproximadamente 110
milhões de crescimento de volume,
ou seja, objetivamente o que fez
crescer bastante as receitas foi
volume, e esse volume vocês
encontram na apresentação no slide
número 4 da nossa apresentação,
vocês conseguem enxergar ali quais
foram as áreas que mais cresceram:
i) então, em primeiro lugar, é a
exportação, esse ano trouxe 70% de
crescimento,
então
adicionou
bastante volume; ii) em segundo
lugar área de peças e serviços, que
ela cresce em faturamento e traz
volume também, mas ela tem a
parcela de serviços, que é uma
parcela importante da presença da
Kepler, o diferencial que nós temos;
iii) e, por fim, granéis cresceu 16%
por conta de projetos importantes. A
área de armazenagem no ano ela
cresceu um pouco muito por conta da
pandemia.

“Como
está
a
utilização
da
capacidade das fábricas? Uma vez se
resolvendo esses gargalos que foram
comentados,
há
previsão
de
aceleração da entrega?”
Bom, primeiro eu queria dizer que,
bom, a Kepler tem 2 excelentes
fábricas, uma em Panambi, no RS, e
outra em Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, a infraestrutura
instalada é muito boa e nós temos
capacidade de atender aí ao
crescimento previsto da demanda
para os próximos anos.
Quando eu falo de gargalo, são muito
pontuais, quer dizer, é uma máquina
numa linha, é uma máquina mais
antiga que precisa ser substituída, né.
Então, fazendo esses investimentos,
com certeza a gente está num
patamar de atender à demanda, o
crescimento
da
demanda
nos
próximos 2-3 anos, né. O que nós
temos é um plano mestre industrial
olhando a fábrica e a gente planeje
os investimentos para os próximos 5
anos, sempre olhando as 2 variáveis
aí: i) a variável mercado; ii) e a
variável capacidade.
Então, quer dizer, quando a gente
fala que a gente está prevendo um
aumento de capacidade é porque a
gente está prevendo um mercado
bom nos próximos anos, esse ano e
no próximo, então queremos atender
esse mercado, então a gente procura
andar sempre na frente, né, não quer
dizer que a gente... falar que a gente
vai investir e vai permitir a
aceleração, né, nós não deixamos de
vender
porque
não
tínhamos
capacidade, nós estamos projetando
uma venda para 21 e nós queremos

Mas, de uma forma resumida, a
principal razão desse crescimento foi
volume e o restante foi feito de mix e
algum efeito de inflação e preço sim.
Então, espero ter respondido a
contento a tua pergunta.
Piero Abbondi: Temos uma outra
pergunta aqui do Yuzo Braia –
desculpe
se
eu
não
falei
adequadamente – da Trígono. A
pergunta é:
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atender essas vendas
estamos projetando.

que

nós

Operador: Senhoras e senhores,
lembramos que para fazer perguntas
basta digitar *1.

Do outro lado também como boa
gestão, a gente não quer fazer um
superinvestimento deixar CAPEX
ocioso e não ter as correspondentes
vendas. Então, é o equilíbrio aqui que
tem que ser discutido tanto em
termos de CAPEX quanto em termos
de algo pontualmente talvez em
alguma terceirização onde tem uma
otimização do CAPEX.

Encerramos neste momento a sessão
de
Perguntas
e
Respostas.
Passamos a palavra ao Sr. Piero
Abbondi, Diretor Presidente, para
suas considerações finais.
Piero
Abbondi:
Gostaria
de
agradecer a todos pelo interesse na
empresa, por quererem entender
mais, para nós é um motivo de
orgulho estar aqui apresentando a
Kepler.

Então, basicamente é essa a questão
nossa, quer dizer, são investimentos
pontuais que vão impossibilitar essa
melhoria do processo e atender à
demanda projetada para os próximos
anos. Evidente que a gente está
sempre acompanhando pari passu o
mercado para não sermos pegos de
contrapé aí, mas a capacidade geral
da fábrica é muito boa e a
infraestrutura da empresa é muito
boa com essas 2 fábricas. Não vejo
nenhum problema de a Kepler não
conseguir atender uma demanda que
estamos vendo aí nos próximos 3-4
anos, então nós estamos sempre
preocupado estar à frente para poder,
em qualquer caso, reagir no tempo
adequado para um possível aumento
de demanda.

Como considerações finais, talvez
gostaria de pegar um pouco um
gancho, né, o ano passado foi
desafiador e a Kepler entregou
excelentes resultados. Eu acho que
esse ano está começando da mesma
forma, um ano complexo e também
desafiador
pela
questão
da
pandemia, a gente tem visto aí as
notícias que existe um certo
recrudescimento em vários estados,
mas a mensagem que eu deixo aqui
é que a Kepler fez uma excelente
gestão neste período, temos aí as
ferramentas
para
responder
adequadamente à todas essas
questões que nos impõem, às novas
questões,
estamos
preparados,
estamos gerindo adequadamente,
não vemos nenhum grande problema
de impacto, estamos bem preparados
e evidente que vamos cumprir, deixar
todos os protocolos, deixar nossos
colaboradores confortáveis, seguros
e motivados para atender esse
volume, essas entregas que a gente
tem
com
compromissos
já
confirmados para os próximos meses.

Acabamos respondendo às perguntas
que tinham aqui à disposição, só
algumas muito parecidas com as que
foram feitas, então já foram
endereçadas
nas
respostas
anteriores. Caso tenham mais alguma
pergunta por fone ou por escrito, nós
estamos à disposição.
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Estamos otimistas com o ano e com
certeza acreditamos que vamos, de
novo, realizar um bom trabalho. Com
relação aos resultados, acredito que
tenhamos
percorrido
todos os
principais pontos, nos despedimos,
fiquem em segurança e espero revêlos na divulgação dos resultados do
primeiro tri de 21, em abril.
Muito obrigado e bom dia a todos.
Operador: O conference call da
empresa
Kepler
Weber
está
encerrado.
Agradecemos
a
participação de todos e tenha um
bom-dia.
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