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A SUPERAÇÃO É DA NOSSA PRÓPRIA NATUREZA
GRI 102-14

Quando olhamos em perspectiva as realizações do período 2018/19 fica nítida a nossa prioridade em aumentar a rentabilidade no curto prazo. A justificativa é muito clara, entendemos a
importância de garantir resultados robustos para sustentar os investimentos necessários ao
passo seguinte: o desdobramento da estratégia de médio e longo prazo.
Esta estratégia se mostrou ainda mais acertada quando nos deparamos em fevereiro de
2020 com a Covid-19. As demandas imediatas não previstas exigiram a revisão de investimentos, em um cenário de contingência com a interrupção total ou parcial das atividades
produtivas e comerciais. Devido à pandemia, as novas medidas abrangeram a criação de
uma infraestrutura em tecnologia para suportar a operação remota e a sanitização e prevenção com EPIs para os nossos colaboradores. Felizmente garantimos até aqui a segurança de
todos. Também nos engajamos com as administrações municipais onde estão localizadas
nossas principais operações.
Os reflexos da Covid-19, em toda a sua extensão, só serão percebidos no longo prazo e, por isso,
temos que seguir com todo empenho, contribuindo para a retomada econômica no Brasil e nos
países onde estão nossos clientes.
Isso será possível graças ao grande movimento em toda a estrutura e operação da Kepler
Weber, realizado ao longo de 2018 e 2019. Um período com grandes avanços para a companhia.
Mudamos processos que nos levaram a melhores níveis de produtividade; revisamos o posicionamento de mercado e diversificamos o portfólio; e atualizamos nossa estrutura de governança, sempre comprometidos com as boas práticas e a confiança dos acionistas. Estamos mais
preparados para ir em frente.
A cadeia de valor do agronegócio deve continuar sendo nosso principal mercado de atuação,
pois enxergamos um grande potencial para os sistemas de armazenagem de grãos e movimentação de granéis sólidos.
O escoamento da safra atual foi assegurado pelo governo federal a despeito da Covid-19 devido
ao risco de desabastecimento. Entretanto, nossa visão de longo prazo se baseia em fatos que
não se alteram no curto prazo: o Brasil não pode seguir com um déficit de 33% em armazenagem de milhões de toneladas de grãos (Conab). A safra de grãos 2019/20 deve atingir mais de
250 milhões de toneladas, enquanto a capacidade estática de armazenagem no país é de 169,8
milhões. Se o agronegócio vem batendo sucessivos recordes e há uma demanda global por
alimentos, é um contrassenso não investir em sistemas de armazenagem.
Não só a economia é afetada com a perda de toneladas de grãos a cada ano. A pressão sobre
os produtores para escoar tudo na hora da colheita gera impactos ambientais e sociais. Nos
Estados Unidos, por exemplo, mais de 54% da produção são armazenadas na propriedade rural,
enquanto no Brasil, este índice é de apenas 16%.
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A sobrecarga do sistema brasileiro de escoamento da produção padece de mudanças estruturais que incluem alterações no modal de transporte do país. O fato concreto é que o governo
vinha se movimentando para criar condições de ampliação da malha ferroviária e pluvial com
concessões e Parcerias Público-Privadas (PPP).
No setor de armazenagem de grãos, historicamente, os investimentos são originados pelo
governo federal. As medidas anunciadas em abril de 2020 incluem novas linhas de crédito para
pequenos e médios produtores, incluindo cooperativas e cerealistas. Um segmento importante
para Kepler Weber
Desde o fim de 2019, estamos acompanhando o que parece ser um novo cenário, no médio e
longo prazo, com a participação do capital privado, por meio da economia real. Os sistemas de
armazenagem, como ativos para fundos imobiliários, devem se manter atraentes. Este novo
player deve ajudar a aquecer o mercado.
Atualmente, as exportações representam cerca de 10% da receita líquida da Kepler Weber e
buscamos aumentar a nossa exposição, alinhados com a estratégia de diversificação de mercados. Já ocupamos a liderança do setor de equipamentos para armazenagem de grãos na
América Latina. Nos últimos anos, a instabilidade enfrentada por alguns países tornou o cenário
econômico latino-americano menos favorável à importação. Contudo, mantemos a nossa visão
de longo prazo e acreditamos na importância da região.
Como fornecedores de equipamentos, nosso objetivo é agregar sempre mais qualidade ao produto e, consequentemente, entregar mais valor ao cliente. Um exemplo é a linha voltada à automação. Ela permite que o produtor rural extraia benefícios adicionais dos equipamentos, além
daqueles intrínsecos, como qualidade do grão armazenado.
A automação tem a capacidade de coibir desperdícios, seja de energia, de materiais ou de
tempo. Se pensamos que a gestão online elimina a necessidade de deslocamentos entre as
várias unidades de armazenagem, reduzindo emissões de gases de efeito estufa, isso é falar
de sustentabilidade.
Atentos às recentes análises políticas e econômicas, entendemos o significado deste período que atravessamos e os desafios para a macroeconomia em escala global. Mantemos uma
visão realista e, acima de tudo, resiliente. A Kepler Weber protege e fortalece não só os colaboradores, mas também as suas famílias e toda a cadeia produtiva. Acreditamos que juntos
temos mais condições de superar os desafios. Afinal, uma companhia que acaba de completar
95 anos entende a superação como sua própria natureza.

Piero Abbondi
CEO Kepler Weber
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LIDERANÇA EM INOVAÇÃO E QUALIDADE
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-7,102-8

Ao longo de uma trajetória de quase um século, a Kepler Weber se tornou líder em soluções para
armazenagem no pós-colheita na América do Sul devido à visão empreendedora de seus fundadores e à capacidade de inovação do grupo. Suas duas principais linhas de produtos e serviços
são desenvolvidas para melhorar a qualidade e produtividade da agricultura e pecuária global.
Com sede em São Paulo, SP, a Kepler Weber S.A., sociedade anônima de capital aberto, é a holding
com ações negociadas na B3 – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – sob o código KEPL3,
desde 15 de dezembro de 1980. Com uma estrutura ágil e integrada, atua para que os clientes
atinjam os melhores resultados nos negócios e os acionistas tenham a máxima rentabilidade.
A Kepler Weber S.A. controla 100% da Kepler Weber Industrial S.A., por meio da qual realiza
atividades operacionais de produção (silos, secadores, máquinas de limpeza e seus componentes), instalações industriais, terminais portuários, peças de reposição e serviços de assistência
técnica. Tem a sua sede na cidade de Panambi (RS) e, em 2019, o quadro de colaboradores
contava com 1.146 pessoas.

OPERAÇÕES
A Kepler Weber S.A possui unidades em cinco estados brasileiros:
1. Rio Grande do Sul (cidade Panambi) – Fábrica e Centro de Distribuição
2. Mato Grosso do Sul (cidade Campo Grande) – Fábrica e Centro de Distribuição
3. Goiás (cidade Rio Verde) – Centro de Distribuição
4 .Paraná (cidade Cascavel) – Centro de Distribuição
5. São Paulo (cidade São Paulo) – Sede corporativa

KEPLER WEBER > PERFIL

Mercados de atuação GRI 102-6
A diversificada carteira de clientes abrange cooperativas, produtores agrícolas, indústrias
de beneficiamento e trading companies. São empreendimentos de médio e grande porte
no Brasil e América do Sul e, para atender ao mercado de Reposição e Serviços, conta com
Centros de Distribuição.
No mercado interno a venda dos produtos da Kepler Weber é realizada de forma direta com
equipe comercial e representantes, divididos por regiões do Brasil. A atuação no mercado
externo também é realizada por estrutura própria. Em 2019, a participação das exportações
na receita líquida foi de R$ 62,2 milhões, o que representa 10,66% do total (veja mais em
Excelência Comercial).

Conheça a história de 95 anos da Kepler Weber
1925 | Em 12 de maio surge uma pequena ferraria, fundada pelos irmãos
Otto Kepler e Adolfo Kepler Jr, na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul, Brasil.
1928 | O pequeno empreendimento se transforma em indústria, fabricando
produtos como prensas de banha, fumo e óleo vegetal, centrífugas de mel,
carrocerias para caminhões e ônibus, entre outros.
1939 | Paulo Otto Weber é admitido como sócio, surgindo a “Kepler Irmãos & Weber”.
1961 | Entra em operação o primeiro secador para cereais, fabricado pela Kepler Weber.
1963 | Ocorre a transformação para uma sociedade anônima e passa a operar sob a
denominação de Kepler Weber S.A. – Indústria, Comércio, Importação e Exportação.
1972 | É iniciada a era das exportações, com a venda dos primeiros equipamentos
para o Paraguai.
1975 | Inauguração do novo Parque Fabril, em Panambi (RS).
1976 | Com o surgimento da KW Engenharia, têm início a elaboração de projetos
e a fabricação e montagem de equipamentos especiais, como maltarias, cervejarias,
instalações industriais e portuárias, e de armazenagem e movimentação de cereais,
de grande porte. Neste mesmo ano, é fabricada a primeira bateria de silos metálicos.
1980 | A Kepler Weber passa a produzir máquinas e instalações para fábricas de
alimentos balanceados.
1981 | A empresa ganha novo impulso na área das exportações ao fundar sua
trading própria, a GKS – Companhia de Comércio Exterior.
1988 | O lançamento de uma nova linha de silos metálicos, atingindo capacidades
de até 13 mil toneladas, revolucionou o mercado de armazenagem.
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1996 | Controle acionário adquirido por instituições de primeira linha do mercado
financeiro e de investimentos da América Latina, como BB Banco de Investimentos S/A,
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, Instituto Aerus de
Seguridade Social, Serpros Fundo Multipatrocinado, e outros minoritários.
1997 | O Grupo Kepler Weber obtém a Centro de Engenharia e Montagem Ltda. (Cepem).
1999 | Em busca de novas e desafiadoras posições de mercado, o Grupo Kepler Weber
adota novos procedimentos de gestão e acelera mudanças na condução de seu negócio,
orientada pelos novos controladores.
2001 | Lançamento das Estruturas Metálicas para linhas de transmissão de energia
elétrica e suportes para antenas de telecomunicações.
2002 | A Unidade de Galvanização é inaugurada junto ao Complexo Industrial da
Fábrica 2, em Panambi (RS).
2003 | Alteração da razão social do Cepem para Kepler Weber Inox Ltda., com o foco
voltado para a produção de equipamentos destinados à pecuária leiteira (tanque de
resfriamento e transporte de leite à granel, ordenhadeiras).
2004 | Inaugurada a nova unidade industrial em Campo Grande (MS), duplicando a
capacidade fabril. Com isso, o Grupo Kepler Weber se torna o maior produtor de sistemas
completos de armazenagem de grãos do mundo. No mesmo ano, cria a Kepler Weber
Automação e Instalações Elétricas Ltda., com o objetivo de fabricar e comercializar
equipamentos eletrônicos e elétricos e desenvolvimento de sistemas de automação industrial.
2007 | É realizada uma importante reestruturação financeira e de capital, com a entrada
de novos acionistas.
2010 | Aprovada a incorporação da Kepler Weber Inox Ltda. pela Kepler Weber Industrial S.A.,
ambas controladas da Kepler Weber S.A. A Incorporação é confirmada no contexto de reduzir
custos e simplificar o encerramento das atividades da KW Inox Ltda.
2012 | É estabelecida, como prioridade, a especialização das fábricas, vislumbrando a alta
demanda por armazenagem. Neste mesmo ano, é inaugurado o Centro Tecnológico Kepler
(Cetek), em Panambi (RS), com foco no desenvolvimento de soluções inteligentes e inovadoras.
2013 | A sede corporativa é transferida para São Paulo (SP) com o objetivo de ampliar
a presença da companhia no mercado, por meio da aproximação com os acionistas,
investidores, clientes e fornecedores.
2014 | Instalação do maior silo do mundo na cidade de Primavera do Leste (MT).
2016 | Aniversário de 90 anos com os Jogos Solidários bate recorde de arrecadações:
36.923 peças de roupas doadas, 24.411kg de alimentos, 7.341 brinquedos e 1.585 mudas
de árvores plantadas. No mesmo ano ocorre a inauguração do Centro de Distribuição
em Rio Verde (GO) com peças originais.
2018 | Inauguração do Centro de Distribuição de Panambi (RS) e de Campo Grande (MS).
2019 | Kepler Weber lança na Agrishow a plataforma IoT Sync, trazendo o conceito de indústria
4.0 para o segmento de pós-colheita. Além do lançamento do Programa de Desenvolvimento de
Empreiteiras Kepler (PDEK), a fim de fortalecer o pilar estratégico de Serviços.
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CONHEÇA A MISSÃO E OS VALORES DA KEPLER WEBER
GRI 102-16

Os valores da Kepler Weber são a base para construir relações de confiança entre todas as
suas partes interessadas em um modelo integrado que tem no centro a missão de “Gerar valor
para os clientes e acionistas, oferecendo soluções nos segmentos de armazenagem agrícola e
movimentação de granéis sólidos, valorizando os colaboradores”.

VALORES
Nossas atividades são
guiadas por valores que
geram impactos positivos aos stakeholders e a
toda sociedade.
• Respeitar o ser humano e o meio ambiente
• Confiabilidade em nós
e em nossos produtos
• Responsabilidade
pelo que fazemos, nos
comprometemos e
entregamos
• Transparência e ética
nos relacionamentos
• Excelência na execução das atividades,
perseguindo a eficiência
e melhoria contínua

PILARES
ESTRATÉGICOS

EMPRESA
PREMIUM

SISTEMA
DE GESTÃO

PROMESSA
DA MARCA

O Conselho de Administração e a Diretoria
acordaram como
uma prioridade para
o período 2018/19,
alcançar a Excelência
Operacional por meio
do alto desempenho
das pessoas. A partir
disso, foram definidos
três pilares.

Alcançar o status de
empresa premium
significa perseguir os
objetivos, tendo como
norteadores

No âmbito operacional, o alcance do
status de empresa
premium se baseia
em dois eixos

• Produtos de alta
qualidade
• Serviços diferenciados
• Clientes muito
satisfeitos
• Zero defeito
• Ser a marca de
preferência do cliente

• Implementação do
Lean Manufacturing
e do Lean Office
• Sistema de Gestão
Integrada:
ISO 9001 – QUALIDADE DO PRODUTO
ISO 14001 – MEIO
AMBIENTE
ISO 45000 – SAÚDE
E SEGURANÇA DO
TRABALHO

O reposicionamento
da marca expressa
sua proposta de
valor: Respeito por
você e pelo seu
futuro. Esta, por sua
vez, é sustentada
pela vanguarda
e pela proximidade
ao cliente.

• Excelência Comercial
• Excelência em Pessoas
• Eficiência Operacional
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DESTAQUES DO DESEMPENHO ECONÔMICO
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1

A companhia realiza acompanhamento tempestivo sobre a movimentação financeira para atingir
o desempenho econômico proposto no orçamento de cada exercício. As principais metas relacionadas ao tema são: Margem de Contribuição, Ebitda, Resultado Líquido e Endividamento Líquido.
As demonstrações contábeis de 2018 foram auditadas pela EY Brasil e as de 2019, pela KPMG.
Visando à mitigação de riscos e seus possíveis impactos, a companhia contrata ainda serviços
para auditoria interna, na qual são avaliados os principais ciclos da operação com atuação preventiva em pontos que se apresentarem deficitários.
A Kepler Weber possui um programa de Participação nos Lucros e Resultados e Remuneração
Variável, atrelados ao atingimento do resultado orçado e das demais metas alinhadas à estratégia do negócio, para bonificação de colaboradores e da alta gestão.

Receita Líquida acumulada
Em 2019, a Receita Líquida acumulada atingiu R$ 583,5 milhões, aumento de 1,2% frente ao
acumulado de 2018.

Receita Líquida em armazenagem
O resultado em 2019 no segmento de armazenagem foi de R$ 413,5 milhões, 2,0% menor
que o acumulado no ano anterior. Para buscar margens sustentáveis, foi implementada uma
estratégia de recuperação de preços, a partir do segundo semestre de 2018, levando à compensação, em grande parte, do menor volume de vendas no período.

Receita Líquida em exportação
A Receita Líquida decorrente das exportações de equipamentos de armazenagem somou
R$ 62,2 milhões, refletindo um resultado 3,8% superior em relação ao acumulado de 2018.
Esse aumento decorre de estratégias comerciais mais competitivas, alinhadas à política de
gestão de preços. Os ajustes, somados à alta do dólar no período, proporcionaram resultados positivos nesse segmento.
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Receita Líquida em movimentação de granéis sólidos
Este segmento somou R$ 35,6 milhões e se manteve praticamente estável em relação ao
acumulado de 2018. O resultado reflete o direcionamento dado à linha de movimentação
de granéis, em conjunto com os ganhos gerados em eficiência, oportunizados pela
implementação da metodologia Lean ao longo do período coberto por este relatório.

Receita Líquida no segmento de Reposição & Serviços
No acumulado de 2019, a receita líquida de Reposição & Serviços somou R$ 72,1 milhões,
com alta de 23,9% sobre 2018. Este crescimento decorre da estratégia de criação de
canais de distribuição e antecipação de demandas de mercado. Entre as ações que
levaram à performance positiva neste segmento, estão: estratégia assertiva de instalação
de Centros de Distribuição (CD), com localização planejada para cobrir todo território
nacional e garantir agilidade; e sincronização com o mercado, garantindo peças de
reposição à pronta entrega nos CDs.

Ebitda acumulado
No acumulado de 2019, o Ebitda somou R$ 83,3 milhões, frente a R$ 48,4 milhões de
2018. O desempenho positivo é reflexo das ações, tanto na captura de melhores preços
e portfólio adequado de produtos quanto na estratégia de controle de custos e despesas
operacionais. A administração da companhia acredita que o Ebitda é uma medida prática
para aferir seu desempenho operacional e permitir uma comparação com seus pares.

Endividamento Líquido
Em 2019, as disponibilidades somaram R$ 84,9 milhões, o que reflete um aumento de
16,7% em relação a 2018. No total da dívida, a linha Finame PSI correspondeu a 16,6%,
Finep a 45,2% e Capital de Giro a 38,2%. Desta forma, o Endividamento Líquido em 2019 foi
de R$ 44,8 milhões negativos, frente aos R$ 7,2 milhões negativos de 2018.
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Governança corporativa
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
GRI 102-18, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30

O Grupo Kepler Weber aplica as melhores práticas de governança corporativa na condução de
seus negócios para gerar valor aos acionistas e demais partes interessadas. Listada no segmento tradicional da B3, adota todas as obrigações previstas para esta listagem. Além disso, a
administração colegiada promove uma cultura organizacional pautada na ética e integridade.
O Conselho de Administração (CA) é apoiado pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva.
O Conselho de Administração (CA) é o mais alto órgão de governança. Ele aprova as políticas de
acordo com os interesses de longo prazo da companhia, bem como os impactos decorrentes
de suas atividades na sociedade. A companhia ainda não passou por um processo de revisão
do planejamento estratégico no tocante às questões econômicas, sociais e ambientais, contudo, vem avançando para isso, principalmente no âmbito operacional. GRI-102-29
Em 2019 foi aprovada a Política do Sistema de Gestão Integrada (SGI), visando dar maior suporte aos conselheiros e à Diretoria na tomada de decisão. Apoiada nas melhores práticas de gestão, essa Política posiciona a organização frente aos aspectos fundamentais para a operação,
tais como: qualidade sobre processos, produtos e serviços; gestão ambiental; e compromisso
com o bem-estar e a segurança de seus colaboradores. GRI-102-30

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A composição do CA é de, no mínimo, sete e, no máximo, nove membros titulares. São eleitos
em Assembleia Geral, por meio de um processo de votação, no qual os acionistas indicam seus
representantes para mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. A companhia não aplica critérios relacionados à diversidade na seleção desses membros.
O presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração são escolhidos pelo próprio
órgão. Em linha com as melhores práticas, os cargos de presidente do Conselho de Administração e do diretor-presidente, ou principal executivo, não são ocupados pela mesma pessoa.
GRI 102-23
Entre dezembro de 2019 e maio de 2020, o Grupo Kepler Weber passou por uma mudança em
sua estrutura de Conselho de Administração. Os conselheiros não têm outras atribuições ou
cargos dentro da companhia. Veja na página seguinte as mudanças na composição.
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Atuação do Conselho de Administração na Covid-19
A Companhia realizou todos os atos societários sem necessidade de postergação,
até o momento, devido aos efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. A
Assembleia Geral Ordinária foi realizada na sede da Kelper Weber S/A, em São Paulo, SP,
no dia 16 de abril de 2020. O quórum foi de 78,48% dos acionistas detentores de ações
ordinárias da companhia, sendo a maior parte por boletim de voto a distância.
Os membros do Conselho de Administração mantiveram as reuniões, de forma remota,
e intensificaram o acompanhamento para apoiar as ações da companhia. O CA passou
a receber um reporte semanal do Comitê Executivo de Crise, assim como tem realizado
reuniões com a Diretoria Executiva para definir estratégias de enfrentamento à crise
e alinhar as diretrizes da Kepler Weber. Até a publicação deste relatório não houve
necessidade de revisão de nenhuma política de riscos.
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Principais atribuições do Conselho de Administração GRI 102-26
Compete ao Conselho de Administração definir as estratégias de negócios, considerando os
impactos das atividades na sociedade e no meio ambiente. Tem como objetivos a longevidade
do Grupo Kepler Weber e a criação de valor no longo prazo. Não fazem parte das atribuições
expressas em Estatuto Social as aprovações da missão e dos valores da companhia.
O Conselho de Administração monitora mensalmente os indicadores de desempenho da
companhia, assim como aprova, a cada ano, o escopo de atividades de auditoria interna. Em
2019, compreendeu os ciclos de vendas, compras, montagem, gestão de pessoas, financeiro
e tesouraria, controladoria e tecnologia da informação.

Ampliar conhecimento sobre ações socioambientais GRI 102-27
A companhia busca integrar o mais alto órgão de governança, no que se refere à evolução
do negócio, visando ao desenvolvimento sustentável. Em outubro e julho de 2019, ocorreram
visitas dos membros do Conselho de Administração às operações de Panambi (RS), e Campo
Grande (MS), respectivamente, interagindo diretamente com gestores e especialistas de várias
áreas a fim de aprofundar seus conhecimentos. Entre os principais temas e áreas, foram
abordados: a trajetória Lean e sua contribuição para o aumento do desempenho geral da
organização; a melhoria da ecoeficiência em todos os processos; e a inovação dos produtos,
considerando a geração de valor para clientes e a conformidade legal.

Avaliação de Conselheiros GRI 102-28
O Regimento Interno do Conselho de Administração (CA) prevê avaliação do Conselho e dos
Conselheiros (artigo 13.1). Na reunião de 22 de março de 2018, o Conselho de Administração
aprovou os modelos de formulários de testes e passou a realizar a “Avaliação do Conselho
de Administração” e “Autoavaliação” de cada conselheiro.

Comitê de Compliance para apoiar conselheiros
Cabe ao CA avaliar a exposição da companhia aos riscos e à eficácia dos sistemas de
gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade e conformidade legal.
Também responde pela aprovação da política de gestão de riscos, compatível com as estratégias
de negócios, para zelar pela transparência no relacionamento com todas as partes interessadas.
Seguindo as melhores práticas de governança, em 2019, foi criado o Comitê Estratégico de
Compliance e Governança, para dar suporte ao Conselho de Administração. Entre as suas
atribuições está a verificação periódica sobre o desenvolvimento de auditoria interna e de
gerenciamento de riscos (veja mais em Compliance e Gestão de Riscos).
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DIRETORIA EXECUTIVA GRI 102-26
Atualmente a Diretoria Executiva é composta por dois diretores estatutários, número mínimo
previsto no Estatuto Social. Compete à Diretoria a administração geral da companhia, bem
como sua representação legal em todos os atos da vida civil e comercial. Entre as atribuições
e responsabilidades previstas estão: administração e gestão dos negócios, de acordo com as
suas atribuições; implementação das orientações do Conselho de Administração; e dar cumprimento à Lei, ao presente Estatuto, e ao Regimento Interno quando aprovado pelo Conselho de
Administração ou pela Diretoria. Na Kepler Weber, a missão e os valores da companhia foram
aprovados por esta instância.
Os diretores são eleitos pelo CA com mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. O
órgão também designa o Diretor que terá as funções de relacionamento com os investidores.
Anualmente ocorrem avaliações de desempenho, realizadas durante as reuniões do Conselho
de Administração. As últimas ocorreram em 20 de março e 17 de junho de 2019.

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal tem caráter permanente, instalado na forma da lei e conta com Regimento
Interno. É formado por três membros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos na realização da Assembleia Geral Ordinária, na forma do disposto no art. 161, §4º, da Lei 6404/76. Cada
membro exerce suas funções pelo prazo vigente da AGO, podendo ser reeleitos. Suas principais
responsabilidades são fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas.

GOVERNANÇA CORPORATIVA > ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

19

CONSELHOS E COMITÊ EXECUTIVO
A Kepler Weber vem investindo em um modelo horizontalizado de estrutura porque acredita
que a redução de níveis hierárquicos aproxima as pessoas e fortalece a cultura organizacional.
Adicionalmente, tem a capacidade de acelerar a comunicação, contribuindo para intensificar o
senso de responsabilidade, de propriedade e de urgência, respostas fundamentais nos pilares
da gestão estratégica da Kepler Weber.

Conselho
Fiscal

Conselho de
Administração

Comitê
Estratégico de
Compliance e
Governança
Corporativa
Diretor Presidente
Piero Abbondi

Diretor
Administrativo
Financeiro
André Acosta

Superintendente
Comercial
João Tadeu
F. Vino

Gerente Executivo
Industrial & Produto
Fabiano Schneider

Gerente de
Implantação &
Aplicação de Projetos
Diego Wenningkamp

Gerente Jurídico,
Governança & Compliance
Karine O.

Gerente
Gente & Gestão
Misiara de Alcantara
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ESTRUTURA DE CAPITAL
Em 2019, houve uma alteração com a saída da Previ. A Tarpon Investimentos, que já era acionista,
aumentou sua posição acionária na companhia. A imagem abaixo reflete a nova composição.

Quantidade total de ações (KEPL3): 26311.971

OUTROS

27,97%

BANCLASS

30,12%

9,94%
17,45%
14,52%

FERNANDO HELLER,
DEISE HELLER, KIELCE

GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
GRI 102-15

O Conselho de Administração da Kepler Weber segue as recomendações do Código Brasileiro de
Governança Corporativa para companhias abertas no que se refere à gestão de riscos. Deve zelar
pelo cumprimento da Política aprovada, a fim de salvaguardar os interesses e a longevidade da
companhia. Esta atuação está alinhada com a Política para Transações com Partes Relacionadas.
A Kepler Weber possui a Política de Gerenciamento de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração. Nela constam as diretrizes de controles e os respectivos procedimentos, cujos indicadores são acompanhados pela Comissão Interna de Gerenciamento de Riscos e pelo Comitê
Estratégico de Compliance e Governança Corporativa.
A companhia investe em mecanismos para aprimorar os seus processos, como plataformas de
gestão e treinamentos, e fortalecer a cultura de prevenção ao risco. A Diretoria Executiva discute
mensalmente com o Conselho de Administração os indicadores de performance e as estratégias
de curto e médio prazo.
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Auditorias internas
A companhia tem seus processos de auditoria interna executados por consultoria externa.
Mediante a aprovação do Conselho de Administração, e em linha com as melhores práticas
de mercado, a cada ano são definidas as demandas da companhia, considerando a meta de
aprimoramento contínuo na mitigação de riscos e compliance. No período deste relatório, a
consultoria Grant Thornton, responsável pela auditoria interna para os ciclos 2018 e 2019,
apresentou ao Conselho de Administração os resultados e os respectivos planos de ação, os
quais terão sua efetividade validada em ciclos posteriores.

COMITÊ ESTRATÉGICO DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA
O Comitê foi constituído pelo Conselho de Administração, em julho de 2019, em acordo ao princípio do Código Brasileiro de Governança Corporativa para Companhias Abertas, com o propósito de revisar e aprimorar o sistema.
É um órgão permanente, independente e de caráter consultivo no assessoramento ao Conselho
de Administração. Com no mínimo três e no máximo cinco membros eleitos, sendo a maioria
do CA, o objetivo do Comitê é aprofundar as análises e oferecer subsídios para melhorar a qualidade nos processos de tomada de decisão.
Sua atividade se estende às entidades controladas e tem como responsabilidades: zelar pela
governança, pela sustentabilidade, pela ética empresarial e identificar oportunidades de negócios. Como parte desse trabalho, sempre que julgar necessário, o Comitê convida colaboradores
internos e consultores para aprofundar, de forma técnica e especializada, os assuntos da pauta.
A criação do Comitê representa um grande passo no amadurecimento da governança na companhia pela delegação formal, com caráter de responsabilidade e autonomia, para a promoção
da cultura de gerenciamento de riscos e controles internos. Esta iniciativa da Kepler Weber, que
já atua em conformidade legal e elevado senso ético, amplia as ações de caráter preventivo,
disseminando o conceito e aumentando ainda mais seus controles.

POLÍTICA DE RISCOS
GRI 102-15

A cada ano o CA aprova o escopo das atividades de auditoria interna, sendo que em 2019 os
itens contemplados foram: ciclos de vendas, compras, montagem, gestão de pessoas, financeiro e tesouraria, controladoria e tecnologia da informação. No ciclo de Gestão de Pessoas,
a auditoria interna verifica o funcionamento do Canal de Ética e Comitês Disciplinar e de Integridade. Compete à área de Auditoria Interna zelar pela aderência dos processos internos aos
procedimentos da companhia.
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As políticas e gerenciamento de riscos visam proteger a companhia. Para tanto, é realizado
um trabalho exaustivo com foco no aprimoramento das práticas de análise dos cenários em
que a Kepler Weber está inserida para definir os limites aceitáveis de exposição e, ao mesmo
tempo, estabelecer níveis apropriados de controle e segurança. Este exercício requer agilidade
para refletir as constantes variações nas condições de mercado com possível impacto sobre a
companhia. Por esta razão, as políticas de gerenciamento de riscos da Kepler Weber estão em
fase de revisão para subsequente aprovação do CA.
Por meio de normas e procedimentos, compartilhados por todos os colaboradores, a Kepler
Weber estabelece o controle tempestivo sobre os riscos de crédito, mercado, operacional e de
liquidez. Para tanto, desenvolve as seguintes estratégias de gerenciamento.

Risco de Crédito
Para as aprovações de crédito nas operações com recursos próprios de seus clientes,
as avaliações levam em conta, principalmente, os aspectos relacionados a estrutura
financeira com base em referências bancárias e comerciais, a capacidade de pagamento
e o histórico de relacionamento do cliente junto à companhia. As análises são aprovadas
pelo Comitê de Crédito.
O cuidado na análise e aprovação do crédito nas operações com recursos próprios pode
ser visualizado no fato de que a Kepler Weber não tem histórico de elevada inadimplência,
pois os valores relacionados à perspectiva de perdas pela não recuperabilidade de ativos
financeiros são considerados baixos. Nos casos de vendas financiadas, as operações de
crédito são realizadas por meio de agentes financeiros, que aplicam políticas de crédito
próprias para as suas linhas de financiamentos, as quais já contemplam o risco.
As operações de comércio exterior normalmente são liquidadas até a data do embarque
ou suportadas por cartas de crédito irrevogáveis, garantidas por banco de primeira linha,
liquidáveis contra documentos de embarque.

Risco de Liquidez
A companhia monitora constantemente as suas exigências de fluxo de caixa e seus níveis
de endividamento. Busca otimizar os retornos sobre os investimentos, sendo essa a estratégia adotada para o gerenciamento dos riscos de liquidez, cujo objetivo é o de garantir
saldo em tesouraria suficiente para superar sua necessidade de capital de giro operacional
e o cumprimento de obrigações financeiras.
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Risco de Mercado
O grupo Kepler Weber atua no mercado externo e suas vendas são utilizadas como lastro
nas operações com moeda estrangeira, condicionando a companhia à volatilidade da taxa
de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados a moedas estrangeiras, em especial ao
dólar norte-americano. A companhia possui Procedimento de Gerenciamento dos Riscos
de Mercado, evitando uma exposição a flutuações de valores de mercado e operando com
instrumentos que permitem o controle de riscos.
O aço é a principal matéria-prima para a fabricação dos produtos da companhia e, por
isso, é um componente do risco de mercado. As flutuações na oferta e nos preços, em
âmbito nacional e internacional, podem gerar impactos nos custos operacionais e produtos comercializados.
A prevenção aos riscos de mercado compreende medidas como: repasse de aumento
para os preço de produtos; redução de custos operacionais; busca de potenciais e novos
fornecedores, sempre observando os movimentos de estoques regulatórios e o consumo
global; e monitoramento e manutenção dos estoques de matéria-prima para três meses
de produção, estimados na carteira de pedidos. Por sua vez, as relações com os fornecedores são regidas por padrões internacionais de compliance e produtividade, buscando
minimização de riscos e custos.

Risco Operacional
Para gerenciar os riscos, diretos e indiretos, decorrentes de causas diversas no âmbito dos
processos produtivos – quadro funcional, tecnologia da informação, infraestrutura e fatores
regulatórios relacionados ao setor de atuação –, a companhia aplica a gestão de cenários
de impacto e vulnerabilidade, com limites pré-estabelecidos.
Adicionalmente, é relevante mencionar que a Kepler Weber conquistou sua liderança de
mercado no setor de armazenagem de grãos, investindo na estratégia de distinguir seus
produtos com lançamentos e inovações constantes, protegidos por patentes e apoiados
por uma sólida experiência na área de Engenharia. As pesquisas evoluem tanto para
aprimorar projetos estruturais quanto no desenvolvimento e testes de novos materiais.
Em relação à regulação, a falta de uma norma brasileira no desenvolvimento de silos
metálicos foi superada pela utilização de normas internacionais. A iniciativa se apoiou
em sólidos referenciais técnicos decorrentes da longa experiência da área de Engenharia
da companhia. O conhecimento acumulado em cálculos estruturais permitiu projetar e
construir equipamentos adequados para instalação, inclusive, em zonas sísmicas, abrindo
mercados internacionais para a Kepler Weber.
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ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102-17, 102-25, 102-26

A Kepler Weber busca uma atuação ética e transparente com seus stakeholders. A companhia pauta a sua conduta por valores sustentados em cinco pilares - Respeito, Confiabilidade,
Responsabilidade, Transparência e Excelência –, os quais reforçam a atenção às pessoas e
ao desenvolvimento sustentável dos negócios.
O Código de Ética e Conduta foi atualizado em 2014 e aprovado pelo Conselho de Administração. O documento normatiza todos os relacionamentos com as diversas partes interessadas,
tais como acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e concorrentes, entre outros. Adicionalmente, conselheiros de administração e fiscais, diretores e demais colaboradores são
treinados sobre este tema. O objetivo é garantir a proteção à integridade e os interesses da
Kepler Weber, promovendo um real entendimento dos riscos e prejuízos decorrentes, legais e
reputacionais. O documento é de conhecimento de todos os colaboradores e fornecedores por
meio de um plano de treinamento e comunicação do mesmo.
Cabe aos Comitês, de Integridade e Disciplinar, zelar pelo cumprimento do Código de Ética,
assim como atuar nas questões que envolvam desvio de conduta ou violações às determinações previstas. Estes órgãos são formados por lideranças da empresa. O Comitê Disciplinar é
a instância superior ao Comitê de Integridade, e acima destes cabe o direcionamento ao Presidente do Conselho de Administração.

PARA CONHECER MAIS, ACESSE:
Código de ética e conduta
Relações com investidores

Política de Conflito de Interesses GRI 102-25
A Kepler Weber S.A possui uma política de transações com partes relacionadas, que
dispõe ser dever dos gestores monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses
dos executivos, dos membros do Conselho e dos acionistas. O objetivo é evitar o mau
uso dos ativos da companhia e, especialmente, abusos em transações entre partes
relacionadas. Os gestores devem zelar para que essas transações sejam conduzidas
dentro dos parâmetros de mercado, em termos de prazos, taxas e garantias, e que estejam
claramente refletidas nos relatórios da companhia.
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Canal de Denúncias e Sugestões GRI 102-17
A transparência e responsabilidade sobre atos praticados têm reforço por meio de um
Canal de Denúncias e Sugestões. Esta ferramenta é terceirizada e garante o anonimato.
Desta forma, a Kepler Weber recebe e acompanha denúncias e sugestões, agindo sobre
cada assunto trazido ao seu conhecimento.
Esse canal vem ao encontro do cumprimento da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
(“Lei Anticorrupção” ou “Lei da Companhia Limpa”) que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira.
Recebido por um especialista, a denúncia ou sugestão é enviada para análise. A pessoa
que encaminhou a informação pode acompanhar o andamento do assunto por meio de
um número de protocolo fornecido no atendimento. A confiança na confidencialidade e
imparcialidade do ouvidor soma-se a uma estrutura que conta com psicólogos e advogados.
A divulgação da existência do Canal de Denúncias é ampla, realizada para todos
colaboradores, fornecedores, comunidade e clientes. O Código de Ética e Conduta explica
seu funcionamento e a maneira de acesso. Internamente são realizadas campanhas de
divulgação por meio eletrônico, cartazes distribuídos nos prédios e diálogos pessoais. O
Canal de Ética da Kepler Weber está aberto a denúncias e sugestões, por meio do telefone
0800 648-6328 e do site www.contatoseguro.com.br
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COMPROMISSOS ASSUMIDOS
GRI 102-12, 102-13

Em 2019, a Kepler Weber não endossava nenhuma carta ou iniciativa de caráter econômico,
ambiental e social. Contudo, a companhia mantém participação ativa em mais de 10 instituições. Entre essas estão entidades de classe, instituições privadas de interesse público
e outras representativas do setor de máquinas e produção agrícola, em âmbito municipal,
estadual e federal.
Sua atuação tem direcionamento para a conversão dos interesses setoriais da indústria de
Máquinas e Equipamentos e do segmento de pós-colheita de grãos, e das companhias de capital aberto. Com o Sistema S – Sesi e Senai – mantém programas para promover a qualificação
profissional, contribuindo para o desenvolvimento local das unidades onde opera.
• AARS – Associação do Aço do Rio Grande do Sul
• Abimaq – Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos
• Abrapós – Associação Brasileira de Pós Colheita
• Abrasca – Associação Brasileira das Companhias Abertas
• Apimec – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
• ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos
• ACI – Associação Comercial e Industrial de Panambi, RS
• ACICG – Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, MS
• ANUT - Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas
• Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos – Comissão de Estudos
de Transportadores Contínuos
• FIEMS – Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul
• FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
• Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
• Sesi – Serviço Social da Indústria
• Simers – Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul
• SIMEMAE/MS – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Mato Grosso do Sul

Estratégia de negócio
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ESTRATÉGIA KEPLER WEBER
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 401-1, 416-1

Ao longo de seus 95 anos a Kepler Weber se consolidou como referência no setor de armazenagem de grãos. A estratégia para manter e, fortalecer ainda mais, sua liderança no agronegócio
encontra respaldo em três pilares estratégicos:

Eficiência Operacional
A eficiência operacional sintetiza as iniciativas voltadas à qualidade da operação industrial,
isto é, sua proposta de valor na criação de soluções nos dois setores de atuação. Este pilar
está associado à política de gestão integrada da Kepler Weber, tendo sido uma das pioneiras
na adoção do Sistema de Gestão Integrada (SGI), que gera processos mais eficientes e sustentáveis a partir da parametrização fundamentada nas certificações ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001. A política de gestão integrada contempla os aspectos abaixo.
• Desenvolver e fornecer soluções inovadoras para armazenagem agrícola
e movimentação de granéis sólidos
• Melhorar continuamente o sistema de gestão integrada
• Atuar de forma ética e sustentável, satisfazendo os requisitos do negócio
• Respeitar a legislação e outros requisitos aplicáveis
• Proporcionar uma gestão participativa dos colaboradores e partes interessadas
pertinentes, agindo preventivamente na proteção do meio ambiente e nas condições de
trabalho seguras e saudáveis, de maneira a eliminar os perigos e reduzir os riscos de segurança e saúde ocupacional
As duas plantas industriais, de Panambi (RS) e Campo Grande (MS) atuam de forma integrada
dentro do planejamento, seguindo alinhamento de processos e procedimentos. Contudo, o que
torna esta rede ainda mais estratégica é a gestão compartilhada das linhas de produção.
A companhia vem trilhando a jornada Lean, promovendo maior interação entre áreas, com
ganhos de agilidade e revisão contínua de processos, ponta a ponta. Entre as vantagens
superiores dessa metodologia, está sua capacidade de expandir os conceitos de redução de
desperdícios para todos os níveis e áreas da organização, aglutinando todos os subprocessos em um fluxo de macro de gestão.
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Excelência em Pessoas
Em uma era em que o capital humano é decisivo, a Kepler Weber reconhece seu time de colaboradores como seu maior ativo. A Excelência em Pessoas é o pilar que sustenta os demais
porque atrai, seleciona, forma, engaja e promove o desenvolvimento dos colaboradores, para
colocar sempre a pessoa certa no lugar certo.
Na Kepler Weber, a gestão de pessoas é horizontal, pautada por valores como respeito e
transparência que fundamentam uma relação de confiança e pertencimento. É deste engajamento que surge o compromisso e um forte senso de reponsabilidade pelos resultados.
Afinal, não há excelência sem pessoas excelentes!

No ambiente fabril todo o fluxo depende da qualificação e da consciência, individual e coletiva, para produzir dentro de rigorosos padrões de eficiência e segurança. O desempenho
comercial, por sua vez, depende de capital intelectual empregado aos produtos e de elevada
capacidade para executar projetos. Assim, o desenvolvimento dos times é pautado por ações
que visam ao fortalecimento das competências técnicas e comportamentais, além da busca
constante por insumos que sustentem a inovação.
A Kepler Weber tem como um dos diferenciais competitivos seu time de lideranças, que é
constantemente preparado e fortalecido para replicar as melhores práticas de gestão, apoiado por uma visão integral do ser humano, seu bem estar, saúde e segurança.
A evolução dos colaboradores é acompanhada por meio de um modelo de gestão de competências e de desempenho cujo resultado é insumo substancial para a estruturação dos
Planos de Desenvolvimento Individuais que darão maior sustentação aos processos de crescimento e de sucessão da companhia (veja mais em Compromisso com Pessoas).
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Excelência Comercial
Líder no mercado brasileiro e na América Latina oferece produtos de padrão global e
serviços diferenciados. O compromisso diário é manter firme seu elevado patamar que
faz com que a Kepler Weber seja a marca escolhida pelo cliente em um mercado de forte
pressão concorrencial.
Para sustentar sua excelência comercial, investe em pesquisa e inovação com o propósito
de aumentar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos, associado à logística com
entregas mais eficientes e atendimento diferenciado.
Considerando o mercado interno, faz parte deste esforço, investimentos na ampliação
de sua cobertura junto à nova fronteira agrícola formada pelos estados do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia. Chamada de Matopiba, esta região já é a quarta maior produtora
de grãos do país.
A estratégia se desdobra na capilaridade e na agilidade de atendimento. A primeira é
assegurada por uma gestão estratégica com representantes comerciais e vendas diretas.
A segunda, decorre da capacidade de entrega da Kepler Weber que conta com quatro
Centros de Distribuição de Peças, estrategicamente, localizados em Panambi, RS, Campo
Grande, MS, Rio Verde, GO e Cascavel, PR.
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DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
GRI 103-1,102-2, 416-1

A vocação do Brasil na produção e no fornecimento de commodities agrícolas para a indústria mundial movimenta duas linhas de produtos nas quais a Kepler Weber tem forte atuação:
armazenagem de grãos e movimentação de granéis sólidos.
O agronegócio possui uma importante participação no PIB brasileiro, na ordem de 22%. Em
2019, 689 milhões de toneladas de granéis sólidos foram transportadas pelos portos brasileiros. A Kepler Weber se posiciona estrategicamente para acompanhar o crescimento do
setor pós-colheita.
O governo já sinalizou um compromisso com as melhorias estruturais e conjunturais para sustentar o crescimento da economia brasileira. Acesso às linhas especiais de crédito para o setor
agrícola devem sanar o déficit de armazenagem estática de 33%. A infraestrutura portuária,
fundamental para garantir o escoamento da produção agrícola, deve receber investimentos privados com a divulgação do planejamento de concessões previstas ao longo de 2020 e 2021.

PRODUTOS E SERVIÇOS
A Kepler Weber atua no segmento de pós-colheita e seu portfólio contempla três segmentos
com diversificação entre produtos e serviços. Esta classificação é comercial, uma vez que a
companhia considera todas as suas operações como um mesmo segmento operacional no
tocante às decisões sobre alocações de recursos e avaliação de desempenho.

Reposição de Peças e Serviços (R&S)
Baseada no princípio de atendimento customizado, a Kepler Weber oferece suporte
em pós-venda, com assistência técnica e peças de reposição, contando com um
departamento exclusivo para o atender o consumidor do Brasil e do exterior. Entre
os serviços oferecidos estão manutenções preventivas e corretivas, além de reforma
de equipamentos. A Kepler Weber é a única empresa neste segmento que tem um
departamento estruturado e especializado para esta modalidade de atendimento.
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Linha de Armazenagem
Desenvolvidos com tecnologia brasileira, os sistemas de armazenagem abrangem
todos os processos, garantindo a máxima integridade dos grãos para qualquer porte
de produção. São soluções customizadas, apresentadas em linhas completas de silos,
secadores, máquinas de limpeza e pré-limpeza e transportadores de grãos agrícolas.

Linha de Movimentação de Granéis Sólidos (MGS)
Os equipamentos desta linha foram projetados para o transporte de alta capacidade
de granéis vegetais. São utilizados em terminais portuários, marítimos e fluviais ou,
ainda, em aplicações sob condições severas.
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CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA
GRI 103-2, 103-3, 416-1

No Brasil, as máquinas e os equipamentos destinados aos sistemas de armazenagem e
beneficiamento de grãos não contam com Normas Técnicas. Para suprir esta lacuna, a
Kepler Weber mantém como diretriz a busca de critérios internacionais. A companhia está
comprometida em oferecer produtos de alto desempenho e confiança, também no tocante
às premissas de segurança.
Na etapa de projetos, são realizados estudos técnicos para dimensionar os elementos estruturais com a determinação de resistências. Para o desenvolvimento do corpo dos silos são
seguidas as normas internacionais AISI S100-12 e AISC S360-10. Para a determinação das
pressões, devido ao produto armazenado, utiliza-se a norma ANSI/ASAE EP 433:1991 (reaffirmed 2011). Nos caos não totalmente contemplados por essas, é aplicada a norma europeia
EN 1991-4:2006 (E).
Ainda não foi estabelecida uma política para sistematizar e abranger as questões relacionadas aos impactos socioambientais de seus produtos ao longo de todo o ciclo de vida, tendo
em vista que a maior parte ocorre fora da operação da Kepler Weber. A área de Engenharia de
Produtos dimensiona os projetos para atender às demandas conforme a destinação, mas a
partir da entrega e instalação, possíveis impactos sociais e ambientais – assim como a longevidade do equipamento – dependem da correta operação e de manutenções regulares, sob
as quais a companhia não tem ingerência.

Incrementos ambientais na inovação
Com uma extensa gama de produtos, a estratégia de inovação está alinhada à busca
de alto desempenho na operação e no atendimento aos requisitos legais no âmbito
ambiental, bem como oferecer soluções digitais e online. Em alguns casos, este
processo trouxe um incremento adicional na performance dos produtos em relação à
eficiência energética.
Na linha de armazenagem, um novo sistema de retenção de partículas está em
desenvolvimento. O objetivo é eliminar a emissão de particulados ao meio ambiente,
proporcionando melhores condições dos equipamentos instalados próximos aos
centros urbanos.
Outra inovação em andamento está nos estudos de redução do consumo de energia,
por meio do controle da biomassa para fornalhas, o que poderá gerar uma redução de
até 40% no consumo. Esta inovação tem impacto positivo também para a saúde dos
trabalhadores expostos a condições de elevadas temperaturas.
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ENVOLVIMENTO DE CLIENTES AUMENTA
A ASSERTIVIDADE NA INOVAÇÃO
A marca Kepler Weber consolidou sua trajetória em 95 anos de inovação e qualidade no mercado de armazenagem. Mantém válidos os registros perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), o que lhe garante exclusividade no uso do nome comercial.
Em 2018, adotou a metodologia Lean também para o desenvolvimento de produtos, visando
à centralidade no usuário final. Assim, envolveu stakeholders estratégicos, como fornecedores e clientes, em etapas cruciais de prototipação e testes, aumentando o engajamento e a
assertividade dos projetos.
Esta estratégia apoiou, em 2019, o lançamento da plataforma IoT Sync. Por meio dela, são
aplicadas soluções inovadoras de automação para a armazenagem de grãos. A gestão online
de sistemas de armazenagem traz maior confiança e agilidade à gestão. Também combate o
desperdício, seja de energia ou de materiais, e otimiza a atividade humana. O monitoramento
remoto diminui ainda a demanda de deslocamentos para o controle das unidades e, indiretamente, contribui com a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Portal KW CLOUD
Esta tecnologia permite que os equipamentos instalados em uma unidade de
armazenagem (transportadores, secadores de grãos, máquinas de limpeza, silos
de armazenagem, sensores e softwares de automação) gerem informações em
tempo real. A visualização dos KPI’s está disponível para acesso em qualquer
dispositivo móvel, apoiando a tomada de decisão em tempo real.

Termometria Digital
Este produto incorpora um sistema de microchip no interior do silo, assegurando
maior precisão na leitura das temperaturas internas. Foi desenvolvido com a
mais alta tecnologia para silos de armazenagem. A termometria digital da Kepler
Weber é modular. Além disso, todas as versões permitem sincronização com o
portal KW CLOUD.
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ECOEFICIÊNCIA EM PROCESSOS
GRI 103-1, 103-2, 201-2, 302-1, 401 -1, 403-2

A Kepler Weber é o maior produtor de sistemas de armazenagem da América Latina e tem
capacidade instalada para processamento e industrialização de 100.000 toneladas/ano de aço.
A produção segue um sistema de encomendas, a partir de projetos customizados, e a gestão é
controlada pelo sistema MRP (Planejamento dos Recursos de Manufatura).
A geração de valor da Kepler Weber está na confiabilidade e excelência, tendo como elemento
chave a gestão do prazo de entrega. Assim, a jornada Lean iniciou em 2015 com o propósito
de ampliar as soluções sobre uma parte do processo que acarretava implicações comerciais.
A criação de indicadores de entrega atrelados à produção foi o ponto de partida de uma grande
transformação, que trouxe resultados como o índice de atendimento aos prazos de 76%.
Seguindo essa filosofia de produção, o layout fabril ganhou o formato de minifábricas (células) especializadas por produto para a fabricação em menor tempo. Em 2019, a Kepler Weber
alcançou um elevado patamar de eficiência na gestão integrada de produtos e processos por
meio dessa jornada. Toda a companhia, da Direção à Operação, está envolvida em um fluxo
horizontal de valor, que conta com mais de 50 projetos geridos de forma integrada e acompanhados em uma obeya (termo Lean).
O Road Map mostra as etapas da transformação Lean na Kepler Weber. Cada uma delas foi
suportada por indicadores de desempenho associados a projetos e metas. Os avanços na
jornada permitiram que, a partir de 2018, o alinhamento estratégico envolvesse também a
gestão de pessoas, produtos e marketing.

Road Map da Transformação Lean Kepler Weber
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VISÃO INTEGRADA AUMENTA A ECOEFICIÊNCIA DOS PROCESSOS
GRI 103-3

Para apoiar a gestão de impactos na operação, um sistema complexo foi desenhado pela área
de Sistema de Gestão Integrada e Melhoria Contínua, com apoio da Área de Qualidade, além de
consultorias especializadas – interna ou externa. Sabe-se que o Lean Manufacturing busca a
redução para oito tipos de desperdícios, mas, ao ser integrado a questões econômicas, ambientais e sociais, o contexto da gestão passa a ser a ecoeficiência e os novos indicadores são
incorporados na avaliação de desempenho.

No ambiente dinâmico da indústria, os desafios são diários e os resultados podem apresentar
queda, mesmo após um ano de alta elevação. O valor está na resiliência e na capacidade de
manter uma política consistente para seguir perseguindo as metas. O PCI (Pedido Complementar Interno), que reflete o percentual de não conformidade percebido na entrega, registou uma
queda de 38%, de 2017 para 2018. Em 2019, contudo, não foi possível manter este patamar,
levando as equipes a um novo mapeamento para identificar os pontos críticos. Em decorrência,
houve inclusão de novos procedimentos para aumentar o controle sobre o processo.
O ponto de inflexão está no acompanhamento dos principais indicadores de cada área dentro
de uma visão integrada, visando à ecoeficiência. Na Kepler Weber esta visão é a apoiada pela
metodologia Lean. A tabela abaixo mostra o comprometimento da companhia em buscar um
desempenho de excelência em todas as dimensões: econômica, social e ambiental.
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Conformidade legal e monitoramento constante
A companhia conta com um sistema digital para manter a sua conformidade no tocante
aos mais de 2.000 requisitos legais atendidos. Além disso, o monitoramento dos
indicadores estratégicos segue um cronograma mensal, semanal e diário. Na operação,
as reuniões ocorrem diariamente e conectam os times de produção de Panambi (RS) e
Campo Grande (MS) no início de cada turno para o checking dos indicadores, a fim de
revisar o planejamento e/ou identificar ações corretivas.
As lideranças realizam encontros semanais, antecipando o volume de demandas e
cronograma de produção, dentro de curto e médio prazo. As reuniões mensais para
avaliação do progresso fecham o ciclo. Elas ocorrem na sala obeya, um local simbólico
e estratégico, pois oferece uma percepção visual da integração de todos os processos
e do desempenho de cada área. Este ambiente propício e o modelo de gestão apoiam a
definição de prioridades e a tomada de decisão.
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Certificações com SGI
A Kepler Weber foi pioneira na adoção do Sistema de Gestão Integrada (SGI), por isso
sua adoção já alcançou o nível de maturidade nas operações com três certificações: a
ISO 9001:2008 (desde 1997), a ISO 14001:2015 (desde 2012) e a OSHAS 18001: 2008
(desde 2012). Em agosto de 2020, a Kepler Weber realiza a migração para a nova ISO
45001, que substitui a OSHAS 18001.
Para padronizar os processos, atualmente, a companhia conta com mais de 700 documentos, entre manuais, instruções de trabalho e outros. As certificações têm uma reconhecida contribuição para normatizar os procedimentos no tocante à gestão ambiental,
garantia dos direitos e relações éticas para a construção do trabalho digno, assim como
no gerenciamento de processos.

Redesenho das fábricas
Outra mudança implementada foi o redesenho das fábricas, que até 2017 eram divididas
por etapas do processo de produção. Em 2018, um novo fluxo foi implementado,
replicando o modelo de células de montagem por produto. Com o objetivo de assegurar
mais eficiência à gestão ao longo de todo o processo, o projeto piloto foi testado na
planta de secadores em Campo Grande (MS) e depois replicado para todas as unidades
fabris. Atualmente, este controle contempla toda a fase de produção e a meta é integrálo com a logística, incluindo também o processo de embarque das peças.

Saúde e Segurança como metas da área de Produção
Este é um tema gerido de forma transversal dentro da metodologia Lean, sendo incluído
nos objetivos macro da organização. Dessa forma, os objetivos em Saúde e Segurança
do Trabalho (SST) encontram respaldo nas metas da área de Produção. Esta mede
indicadores de absenteísmo e redução de acidentes da mesma forma como mede a
produtividade (veja mais em Gestão em Saúde e Segurança dos Colaboradores).
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SEGURANÇA PARA AS PESSOAS
NO COMBATE À COVID-19
GRI 103-1, 103,2, 103-3

Com a fabricação de equipamentos que armazenam grãos para a produção de alimentos,
a Kepler Weber está ligada à cadeia de produtos e serviços essenciais, o que garantiu suas
atividades no cenário da Covid-19. Contudo, a prioridade foi assegurar a saúde dos colaboradores e seus familiares. Logo no início a companhia criou uma estrutura para fazer frente à
pandemia composta por: Comitê Executivo de Crise e Comitê de Crise Operacional. A partir
daí estabeleceu as estratégias de enfrentamento, tano na desmobilização, no distanciamento
e, para o retorno às atividades.
As decisões deste comitê, foram apoiadas pelo trabalho do criado simultaneamente, com representantes das mais de 10 áreas da empresa, assegurando agilidade na comunicação e implementação de medidas, além de segurança jurídica.
As duas unidades fabris da Kepler Weber – Panambi (RS) e Campo Grande (MS) – foram
igualmente envolvidas em todo o planejamento de segurança da Covid-19, assim como as
equipes de campo e a unidade administrativa de São Paulo. Os Centros de Distribuição e as
equipes de montagem de obras, que têm as operações terceirizadas, também se engajaram e
receberam acompanhamento.
Este trabalho coordenado permitiu que o processo de desmobilização ocorresse ao longo
de duas semanas e garantiu a segurança de colaboradores, clientes e fornecedores. As principais medidas foram: fechamento do restaurante interno e adoção do sistema de refeições
prontas, aumento da frequência das viagens do transporte interno entre as duas plantas
em Panambi (RS), higienização constante das áreas comuns – como circulação, vestiários,
banheiros, catracas, entre outros.
Ciente do impacto social de potenciais demissões neste período, os esforços da Kepler Weber
buscaram a manutenção dos contratos de trabalho e do seu quadro funcional. A companhia
conta com um grupo altamente qualificado e engajado nos valores e na cultura organizacional.
Durante o distanciamento social, a Kepler Weber manteve a maior parte dos colaboradores
da Operação Industrial em férias coletivas por cerca de 20 dias, e tanto quanto possível, criou
estruturas para o trabalho em home office. A fim de garantir a continuidade do atendimento às
demandas dos clientes em projetos em desenvolvimento, a companhia realizou investimentos
na área de TI, de segurança de dados e infraestrutura. Para o grupo que seguiu atuando nas
fábricas, foi garantida toda segurança, como a remodelação de layouts das posições de trabalho para haver o distanciamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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As medidas de retorno às atividades foram traçadas pela companhia dentro do Plano de
Retomada, aproveitando a estrutura e experiência adquiridas na fase anterior e a vantagem
adicional de haver mais informações sobre a Covid-19. O Plano de Contingência levou em
consideração a saúde coletiva e individual, a estrutura e a comunicação e foi desenvolvido
para cinco possíveis cenários de evolução da pandemia – com grau de risco baixo, médio,
moderado, alto e intolerável.
Os procedimentos de prevenção ao contágio foram intensificados, como mostram as seguintes medidas:

Sanitização para descontaminar as superfícies
Na Kepler Weber está sendo realizada sanitização de áreas comuns externas e de
circulação de pessoas (caminho percorrido pelos Colaboradores, acesso às fábricas, área
de caminhões) com frequência de duas vezes por semana. Nas áreas comuns internas
(banheiros e vestiários), a higienização está sendo realizada com uma frequência maior,
sendo quatro vezes por dia. Além disso, está sendo realizada a limpeza e pulverização com
álcool 70% em áreas com maior contato de pessoas (maçanetas de portas, corrimões,
relógios pontos, dispensers de papel higiênico, papel toalha e álcool em gel.

COMPROMISSO COM PESSOAS > SEGURANÇA PARA AS PESSOAS NO COMBATE À COVID-19

Comunik – transparência e inovação na comunicação
Considerando que a confiança advém, em grande parte, da transparência das informações divulgadas, foi criado um plano de comunicação. A premissa era alinhar qualquer
divulgação, tanto interna quanto externa, às recomendações orientações das seguintes
instâncias: Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretarias da Saúde
Estadual e Municipal, legislações federal, estadual e municipal, Conselho de Administração da Kepler Weber e Comitês de Crise.
Foi desenhado um fluxo minucioso de comunicação, abrangendo todos os canais e
públicos, com a potencialização das ferramentas já existentes e a introdução de novas.
Entre as ações realizadas, estão: comunicados ao mercado, o Portal de Compras, os
grupos de whatsapp e as redes sociais da Kepler Weber.
A companhia intensificou o uso do canal de comunicação interna, o Comunik, para as
mensagens relacionadas à Covid-19. As lideranças puderam usar o canal para engajar
seus times e a companhia pode reverberar suas ações por meio de campanhas de mobilização e prevenção ao contágio do novo coronavírus. Até a ginástica laboral foi adaptada para atender o contingente que estava trabalhando em casa, com aulas em vídeo.

Protocolo de segurança para a Covid-19
A prevenção é a melhor ferramenta, neste momento, para combater o Covid-19. A Kepler
Weber mantém Protocolos de Segurança, como:
1. Controle de temperatura na chegada – Todas as pessoas que entram nas instalações
da companhia são testadas. Aqueles que apresentarem resultado superior a 37,8 ° C,
são avaliados pela equipe de Saúde Ocupacional, e o procedimento é seguir o protocolo
de isolamento com acompanhamento da evolução pela equipe do Kepler Weber.
2. Uso de máscaras – Os colaboradores receberam um kit básico com máscaras
reutilizáveis, álcool em gel 70° e um guia com orientações para proteção individual.
O uso passou a ser obrigatório em todas as dependências, das áreas comuns aos
postos de trabalho.
3. Fornecedores – O maior fluxo de motoristas é na entrega e no carregamento dos
caminhões. Os primeiros passam, em média, 1 hora no pátio, sem interação direta e são
orientados a não desembarcarem das cabines. Já os motoristas que precisam permanecer mais tempo, enquanto ocorrem o carregamento, ficam em uma sala de espera,
localizados entre áreas sanitizadas, e recebem um kit com máscara descartável, álcool
gel e folheto de orientação.
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Túnel de descontaminação
Túneis foram instalados na área de entrada da empresa para a descontaminação de colaboradores e fornecedores. Neste período as visitas estão suspensas. Vale destacar que após
avaliar as opções de mercado, a equipe da Kepler Weber percebeu que tinha o conhecimento e os equipamentos necessários para construir internamente os túneis. A equipe de Engenharia desenvolveu o protótipo com apoio do laboratório químico da companhia e da equipe
médica, para atender às questões de sanitização com segurança para os colaboradores.

Alterações nos restaurantes
Conforme foi evoluindo o conhecimento sobre o processo de contágio da Covid-19, os
restaurantes da companhia foram recebendo novos controles. Foi criado um sistema de
escala com intervalos entre os grupos para evitar aglomeração; mudança de layout das
mesas e cadeiras; e substituição de copos retornáveis por descartáveis.
Na Unidade de Panambi, a capacidade de ocupação simultânea do restaurante foi reduzida a 20%. Além da disposição das mesas seguir um distanciamento adequado, são ocupadas individualmente por cada colaborador. Equipamentos que demandavam manuseio
foram substituídos pelo acionamento com pedais.
Adicionalmente, o modo de servir as refeições foi ajustado a este momento, a fim de minimizar riscos de contágio. Entre as ações implementadas está a substituição de buffets
por entrega de refeições prontas. A companhia entende que o custo adicional será compensado pela segurança dos colaboradores.
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ATRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES
GRI 103-1, 103,2, 103-3 GRI 102-8, 401-1

Na Kepler Weber a gestão do tema relacionado à atração e retenção de talentos está sob coordenação da área Gente & Gestão. No período de 2018 e 2019, o quadro de colaboradores se
manteve estável, com variação de 1.130, em 2018, para 1.146, em 2019. A participação de
mulheres é a maior dos últimos três anos e representa 16,50% do quadro total.
A leve queda no número total de colaboradores, percebida entre 2017 e 2018, se deve à otimização dos processos implementados pela jornada Lean, que resultaram em maior eficiência operacional. As mudanças associadas à estratégia do Lean Manufacturing – em combinar
diferentes itens em produção e garantir um fluxo contínuo com uma gestão equilibrada entre
os pedidos de produção e os recursos – permitiram minimizar os efeitos da sazonalidade das
demandas, levando a ganhos de produtividade e queda no dispêndio com horas extras.
Indiretamente, estas mudanças contribuíram para uma redução do turnover na área industrial,
ligeiramente superior se comparada com o índice do total de colaboradores, que neste caso
inclui todas as áreas. Mais do que isso, é preciso reconhecer que as melhorias tiveram um
impacto positivo para elevar o bem-estar e a qualidade do ambiente de trabalho para todos
os colaboradores.
As políticas assertivas de recrutamento e seleção e as práticas de valorização de pessoas colaboraram para o bom desempenho desses indicadores. A gestão busca aperfeiçoar suas equipes a partir da combinação de critérios de competências técnica e comportamentais, a fim de
contar com pessoas sensíveis aos valores da Kepler Weber.
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Neste sentido, a evolução e o bem-estar dos colaboradores norteiam a atuação da área de
Gente & Gestão, em um modelo com equipes front e back office. A primeira realiza o suporte
estratégico à gestão, enquanto a segunda desenvolve ferramentas e programas de gestão e
desenvolvimento, buscando se posicionar junto às melhores práticas de mercado.
A área coordena ainda os projetos sociais da Kepler Weber. Em 2019, o Investimento Social
Privado (ISP) da companhia destinou R$ 72.999,59 por meio da Lei Rouanet e R$ 18.000,00, por
meio do Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência.

Desenvolvimento de carreira
Para estruturar a trajetória de carreira, a companhia adota o modelo de Carreira Y.
Desta forma, cada colaborador pode ter um Plano de Desenvolvimento Individual
(PDI) para a sua evolução, visando ao aperfeiçoamento das competências requeridas
para as posições ocupadas, assim como para outras potenciais. O PDI deve atender,
simultaneamente, aos interesses corporativos e anseios profissionais e pessoais
de cada indivíduo. Além do PDI, a companhia possui o sistema de Avaliação de
Desempenho para identificar as oportunidades de desenvolvimento dos colaboradores.

Ferramenta online para contribuir na
evolução dos colaboradores
Na Kepler Weber os colaboradores já dispõem de uma plataforma online e responsiva
para acessar e atualizar suas informações de evolução dentro da organização,
assim como identificar as oportunidades de crescimento que são oferecidas, tanto
internamente quanto externamente. Este recurso oferece vantagens adicionais aos
colaboradores porque permite acompanhar toda sua trilha de desenvolvimento de forma
transparente, reunindo dados como avaliação de desempenho, PDI, benefícios, folha de
pagamento, entre outras informações de interesse do colaborador.
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GRI 103-1, 103,2, 103-3, 404-1

A Kepler Weber vem ampliando o processo de desenvolvimento para além do público interno e,
gradativamente, começa a incluir toda sua cadeia de valor com o propósito de promover um alinhamento da visão estratégica. Entre as ações para o público externo, destacam-se os encontros
anuais realizados para fornecedores e parceiros de negócio, abordando temas relacionados às
diretrizes e ao modelo de geração de valor da companhia. Já os clientes, contam com um pilar
específico de treinamentos envolvendo módulos teóricos, para atualização permanente de operadores. Também são oferecidos módulos práticos, realizados na propriedade dos clientes. São
módulos customizáveis e contam com certificados a fim de garantir o aprimoramento contínuo.
O PDEK – Programa de Desenvolvimento de Empreiteiras Kepler, lançado em 2019, faz parte
do esforço para qualificar os profissionais terceirizados que realizam a montagem dos projetos
da Kepler Weber, a fim de melhorar a experiência dos clientes com a marca (veja mais sobre o
PDEK em Inclusão na Cadeia de Fornecedores).
No tocante ao público interno, a Kepler Weber reconhece nas lideranças um papel essencial
para implementar suas políticas de desenvolvimento. Por meio delas, identifica talentos, aprimora os processos de formação das equipes e, também, faz chegar rapidamente às bases suas
diretrizes estratégicas.
Em 2019, as ações de desenvolvimento para os públicos em nível de gestão foram intensificadas. As questões tratadas envolveram tanto os aspectos comportamentais quanto os de
estratégia e visão sobre a preparação de sucessores. Os gestores atuam como mentores e têm
um importante papel no desenvolvimento das carreiras de seus liderados. Entre as lideranças, a
média foi de 89,70 horas de treinamento. Para 2020, o trabalho de fortalecimento com lideranças também segue como uma das prioridades.

Plataforma online de aprendizado
Os colaboradores têm acesso a uma plataforma online de aprendizado, desenvolvida com
base nos norteadores estratégicos e nas competências da Kepler Weber. Neste ambiente
digital e acessível 24 horas por dia, contam com uma gama completa de treinamentos.
Pela facilidade de acesso e diversidade de conteúdos, a companhia acredita no
potencial deste formato nas políticas de treinamento. Além disso, continuará a oferecer
oportunidades de cursos e eventos externos quando identificadas as demandas.
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Acesso a bibliotecas
Criar e manter o hábito de ler é uma fonte de aprendizado e desenvolvimento
pessoal. Com o objetivo de valorizar a leitura, por meio de parceria, foi criada uma
biblioteca interna na unidade de Campo Grande (MS). Na cidade de Panambi (RS),
os colaboradores têm acesso à biblioteca do Sesi.

Plano de aprendizado individual e metas de treinamento
Entre 2018 e 2019 houve um aumento de 11%, na média de horas de treinamento (média
total), alcançando 47,66 horas/colaborador. Este resultado é considerado positivo, mas
a companhia busca a, somando todos os treinamentos. Para 2020, o foco é intensificar
o uso de capacitações online já disponíveis 24 horas por dia, o que deverá refletir no
aumento geral deste indicador.
O plano de aprendizado visa ao longo prazo, sendo elaborado a partir das necessidades
de desenvolvimento das competências, considerando o atendimento aos requisitos
legais e as estratégias de negócio. São identificadas por duas fontes: o Levantamento
de Necessidades de Treinamento de cada área e o Plano de Desenvolvimento Individual
(PDI) em conjunto com a Estratégia organizacional.

Outra meta para 2020 é fomentar o compartilhamento de conhecimento gerado dentro
da própria Kepler Weber. Para isso, a companhia conta com o seu quadro qualificado
de colaboradores envolvidos em processos de pesquisa e inovação. O planejamento
prevê a realização de workshops, vídeos e encontros, fomentando a multiplicação do
conhecimento interno. Desta forma valoriza e potencializa os talentos.
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POLÍTICAS E PRÁTICAS PARA PROMOÇÃO DE
INCLUSÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES
GRI 103-1, 103,2, 103-3, 102-9, 102-44, 204-1, 414-1

A Kepler Weber mantém critérios sociais e ambientais, incluindo práticas anticorrupção, para
seleção e homologação de fornecedores, e conta com um código de conduta ratificado como
parte do processo. Entre as premissas que guiam a gestão do tema estão: manter relacionamentos duradouros, baseados na confiança mútua; contratação de fornecedores idôneos, que
atendam às suas obrigações; realização de processos de compra e contratação com transparência, lisura e segurança dos dados e dos direitos de propriedade, própria e de terceiros.
No período deste relatório, as transações comerciais envolveram 1.342 fornecedores. Desses,
98,1% estão concentrados em território nacional e 1,9% localizados em mercados internacionais estratégicos. Em 2019, o valor do orçamento utilizado com fornecedores locais foi de R$
364,4 milhões, representando 86,66% do total.

COMPROMISSO COM PESSOAS > INCLUSÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES

51

O principal insumo de produção é o aço galvanizado. No Brasil os principais fornecedores
são: Usiminas e Arcelor Mittal. Entre os internacionais para determinados tipos de aço galvanizado, estão: Arcelor Mittal, Wuppermann, Nucor e Posco. Para os demais componentes de
produção, a companhia mantém a política de aquisição de marcas reconhecidas no mercado
nacional e internacional. Entre essas: WEG, SEW, Usiminas, Rex, Wenzhou Junhao, Hangzhou
Sino Transmission, Voestalpine e S&P Brasil.
Os fornecedores internacionais seguem os mesmos critérios de desenvolvimento, certificação e qualificação. A companhia mantém uma consultoria para acompanhar o processo
de importação e assegura a completa rastreabilidade de matérias-primas e outros insumos.
Assim garante a conformidade e qualidade dos materiais adquiridos, com evidências documentadas ao longo de todo processo.

PRODUTIVOS

TRANSPORTADORES

EMPREITEIROS

OUTROS

19%

6%

6%

71%
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Manual de Fornecedores Kepler Weber GRI 414-1
O Manual de Fornecedores Kepler Weber descreve a política com critérios e subcritérios
mínimos para o fornecimento de componentes para a companhia. A gestão está sobre
a responsabilidade das áreas de Qualidade e de Suprimentos e contempla, além da
divulgação do manual, ações de relacionamento e engajamento, bem como as práticas de
homologação e melhoria contínua dos mesmos.
Este trabalho foi iniciado em 2015, objetivando mitigar os riscos na cadeia de suprimentos
e alavancar o desenvolvimento dos fornecedores. Os mesmos são avaliados dentro dos
KPIs, por meio de as auditorias locais com critérios como pontualidade e qualidade. Nos
últimos anos houve evolução da Nota Global dos fornecedores, mantendo o índice de 92%.
Em 2019 foi realizado o Top Suppliers Kepler Weber, evento que reuniu os principais
fornecedores nacionais e internacionais de materiais produtivos (classificação A, B e C
com processo especial e crítico), lideranças da companhia e os times de Suprimentos e
Qualidade, que atuam na qualificação deste público-alvo.
Este momento teve como objetivo apresentar a estratégia/visão da companhia para
2019, alinhar expectativas da empresa para com os fornecedores, buscando sempre a
melhoria continua das operações, além de manter um canal de relacionamento constante
e transparente. Também, na ocasião foram reconhecidos os fornecedores que se
destacaram no ano de 2018.

PDEK – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREITEIRAS KEPLER
Os serviços oferecidos na montagem de obras, manutenção, e reposição de peças são diferenciais da Kepler Weber. Dentro da estruturação da estratégia uma área foi destacada para
gerenciar os serviços e implementar uma rede qualificada de empreiteiras parceiras, que
atenda todo o território nacional.
Em agosto de 2019 a companhia lançou o PDEK - Programa de Desenvolvimento de Empreiteiras Kepler. O propósito é evidenciado pelo próprio nome e visa ampliar as competências
gerenciais e técnicas de sua cadeia de fornecedores, buscando a prestação de um serviço de
excelência aos nossos clientes. Dessa forma, a companhia espera contribuir para o desenvolvimento econômico das várias regiões em que os fornecedores atuam, além do desenvolvimento das próprias empresas.
A formatação do programa conta com a expertise conquistada, desde 2015, na evolução
implementada nos processos de avaliação e gestão da cadeia de fornecedores. O PDEK considera cinco fundamentos essenciais para a condução do desenvolvimento:
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• Direciona a formação para preencher lacunas como em gestão estratégica e compliance;
• Capacita com módulos práticos sobre excelência em execução de obras;
• Amplia a visão com a inclusão de temas de gestão socioambiental, assim como de
Saúde e Segurança;
• Fortalece a gestão por resultados.
Os módulos obedecem a critérios de desenvolvimento com pontuação que, por sua vez, estão
atrelados a um sistema de certificação que visa promover a melhoria contínua. Em agosto de
2020, serão anunciados os resultados para as três classes – Ouro, Prata e Bronze – conforme o
desempenho no ciclo. Adicionalmente, os fornecedores de montagem que apresentarem bons
resultados se habilitam a receber uma bonificação como forma de apoiar o reinvestimento no
negócio e ajudar os empreiteiros a crescerem de forma sustentável e contínua.

Pesquisa aponta mais satisfação com
empreiteiras parceiras após PDEK
A área de Implantação de Projetos conduz os serviços de montagem e entrega dos
equipamentos Kepler Weber nas unidades dos clientes. Para garantir a melhoria contínua
e direcionar a busca da excelência no serviço prestado, a área realiza pesquisas de
reconhecimento com os clientes na entrega de todos os projetos. O estudo avalia, entre
outros itens, a qualidade dos serviços prestados pelas empreiteiras parceiras da Kepler
Weber. Desde agosto de 2019, quando houve o lançamento do PDEK, a média global que
varia de 0 a 10, subiu 2 pontos e se manteve acima de 8,0 até dezembro de 2019.
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GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO COLABORADOR
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-2

A gestão do tema tem como meta promover um ambiente de trabalho seguro e saudável, tanto
por meio de ações preventivas direcionadas para a qualidade de vida quanto da disseminação da
cultura de segurança entre os colaboradores. A Kepler Weber segue as melhores práticas, cumpre as normas e assegura o atendimento legal. Adicionalmente, comprometida com o princípio
de que trabalhar em um ambiente seguro e saudável deve ser uma regra incondicional, a companhia estende seu esforço de conscientização e mobilização a toda cadeia de fornecedores.
A Kepler Weber acredita que os trabalhadores são agentes que colaboram ativamente para um
sistema que assegure direitos, responsabilidades e deveres. Age preconizando o princípio da
prevenção como prioridade máxima. Para que o tema ocupe lugar entre suas macroestratégias,
adota o conceito de Genba Walk, no qual a alta e média lideranças são envolvidas na investigação de acidentes, visando eliminar de forma sistêmica as causas geradoras.

Entre os indicadores, merece destaque a queda significativa do índice de absenteísmo na área
de Produção, que passou de 4,40% (2017) para 2,90% (2019). Também ocorreu a redução de
51% na Taxa de Frequência de Acidentes, no período compreendido entre 2017 e 2019. Quando
o comparativo é estendido até 2014, o resultado para a taxa chega a uma redução de 169%, o
que confirma o compromisso da companhia na busca pelo zero acidente.
Desde 2017, todos os índices vêm performando positivamente, mas a companhia reconhece
que a meta de Zero Acidentes ainda não foi atingida. Contudo, em mais um ciclo de relato,
cobrindo seis anos no total, todas as unidades repetiram o êxito de não registrar nenhum de
acidente com óbito.
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PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E AUTONOMIA DOS COLABORADORES
GRI 103,2, 103-3, 403-2

Dentro do processo de transformação Lean, a área de Saúde e Segurança Ocupacional mantém
seu Hoshin, seguindo o princípio da prevenção. As certificações apoiam a gestão e o alcance
das metas por meio de auditorias internas e externas periódicas, previstas na certificação do
Sistema de Gestão Integrada que contempla a ISO 9001, a ISO 14001 e a OHSAS 18001. O registro de estatísticas usa a NBR 14280.
Além de acidentes, o foco da prevenção é endereçado aos adoecimentos e lesões causadas por
postura corporal e movimentos repetitivos. Por isso, a Comissão de Ergonomia realiza avaliações periódicas nos postos de trabalho a fim de agir de forma preventiva para potenciais riscos
ergonômicos. As análises quantificam a criticidade e acionam as áreas envolvidas na busca de
soluções para minimizar a exposição dos colaboradores.
A criação de um ambiente seguro só é possível porque os colaboradores ajudam a definir as
medidas preventivas. Neste processo, também são incentivados a realizar Registro de Ocorrência Anormal (ROA). Se houver uma situação identificada como “risco eminente”, ele e sua
liderança têm autonomia para interromper um processo de produção.
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Nos últimos anos, foram introduzidos os Grupos de Kaizen de Segurança, com encontros quinzenais. Em 2019, mais de 600 colaboradores, praticamente todos da área industrial, integravam
os diversos grupos participativos voltados à prevenção de riscos de segurança no trabalho nas
duas unidades fabris. A gestão do tema é integrada e conta com o suporte de áreas como Gente
& Gestão e Melhoria Contínua. Esta última mantém o Programa Melhoria Todo Dia, que entre as
ações do Lean Manufacturing estimula a identificação de situações de risco.

Campanhas de conscientização e ginástica laboral
Trabalhar com eficiência só é possível quando se está em plena capacidade
física, por isso várias ações são realizadas para aumentar a conscientização dos
colaboradores quanto à importância de sua corresponsabilidade, agindo de forma
preventiva e adotando bons hábitos. Uma das iniciativas é a Ginastica Laboral,
oferecida em todos os setores da organização, nos dois turnos.
Além disso, qualidade de vida é um dos temas abordados de várias formas e, em
diferentes oportunidades, nas campanhas de conscientização que seguem um
calendário anual com temas pré-definidos e alinhados com os norteadores de
gestão. Abrangem desde a prevenção de acidentes, de adoecimentos, vacinação,
hábitos e alimentação saudáveis.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
A CIPA mantém seu papel estratégico na identificação de riscos, contudo, com a
preocupação crescente do tema nos últimos anos, vem ampliando sua atuação. A
comissão apoia as ações de promoção e fortalecimento da cultura de prevenção,
atuando de forma muito próxima aos colaboradores. Além de treinamentos, a BLITZ
da CIPA é realizada periodicamente para promover a conscientização das equipes.
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GERAÇÃO DE VALOR E SATISFAÇÃO PARA OS CLIENTES
Dentro da estratégia de relacionamento com clientes, a companhia possui um portfólio de soluções premium, que atendem às necessidades do mercado com produtos confiáveis e inovadores. Além agregar valor aos produtos, como a automação, oferece serviços especializados
como montagem, reposição e treinamentos certificados para operadores.
O cliente conta com uma equipe de fornecedores treinados pela Kepler Weber nas obras estruturais e na montagem dos equipamentos, estendendo a entrega até os testes finais da operação. Dessa forma, assegura que a performance contratada não seja influenciada por falhas de
instalação. O lançamento da nova modalidade de entrega trouxe ganhos financeiros, operacionais e de satisfação dos clientes.

Pesquisa aponta mais satisfação com
empreiteiras parceiras após PDEK
A área de Implantação de Projetos conduz os serviços de entregas de instalações e montagem.
Entre 2018 e 2019, coordenou uma pesquisa comparativa para avaliar o grau de satisfação. O
estudo avaliou quatro itens, incluindo a qualidade dos serviços das empreiteiras parceiras da
Kepler Weber, em quatro regiões do país. Desde agosto de 2019, quando houve o lançamento
do Programa de Desenvolvimento de Empreiteiras Kepler (PDEK), a média global de satisfação
superou 8,0 pontos e se manteve acima de 9,0 – a escala varia de 0 a 10. Já o item “satisfação
com a empreiteira” subiu de 7,4, em 2018, para 8,0 pontos, em 2019 (veja mais em Inclusão na
Cadeia de Fornecedores).

SATISFAÇÃO DE CLIENTES MONITORADA POR PESQUISAS
O ciclo de compra dos produtos Kepler Weber é longo e tem na credibilidade da marca um dos
indutores de decisão. No período coberto por este relatório, a companhia realizou importantes
investimentos para alinhar todo o fluxo produtivo à Jornada Lean. Integrou as áreas Comercial
e de Marketing ao processo fabril a fim de melhorar a qualidade global de atendimento e assegurar a satisfação de seus clientes.
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Os resultados se refletiram no estudo comparativo, entre 2018 e 2019, tendo como base a combinação de análises de recomendação NPS (Net Promoter Score) e uma pesquisa de satisfação.
Entre os clientes, foram ouvidos produtores, cerealistas, cooperativas e tradings. Das regiões
Sul (38%), Sudeste (25%), Centro-Oeste (20%) e Nordeste (17%). Quatro indicadores avaliados
refletem a percepção dos clientes quanto às melhorias implementadas pela Kepler Weber.

Houve crescimento também na pesquisa NPS (Net Promoter Score). Em 2019 os clientes estavam mais predispostos a recomendar a marca. Considerando que a amplitude da escala do
índice NPS é de -100 a 100, a Kepler Weber se encontra na chamada zona de melhoria.

Gestão ambiental
61

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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GESTÃO DOS RESÍDUOS
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MITIGAÇÃO DE RISCOS RELACIONADOS
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-15, 201-2, 416-1

A Kepler Weber está em conformidade com a legislação ambiental, atuando de forma diligente
na gestão socioambiental. Para isso, conta com a certificação ISO 14001, dentro do Sistema
de Gestão Integrada (SGI) e a metodologia Lean. Esse conjunto assegura práticas e processos
mais bem aplicados a toda operação.
A companhia integra a cadeia de valor do agronegócio e, em relação aos riscos, o ciclo de recordes agrícolas no Brasil pode ser interrompido por influência de eventos climáticos, como secas
prolongadas ou excesso de chuvas.
Uma vez que o comportamento de preço e a disponibilidade de commodities agrícolas tendem
a se refletir na capacidade de investimento de seus clientes, a Kepler Weber considera este um
tema material. Embora ainda não tenha estabelecido diretrizes de médio e longo prazo, vem
realizando investimentos no curto prazo dentro de sua esfera de atuação com o objetivo de
aumentar o desempenho geral nos aspectos econômico, ambiental, social e de governança.
Em relação à responsabilidade sobre a segurança das linhas comercializadas, vale destacar
que a área de Engenharia de Desenvolvimento segue dois procedimentos, formalizados há mais
de dez anos, para melhoria e desenvolvimento de novos produtos.
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Neste quesito específico atende à Resolução nº 491, regulamentada pelo Decreto nº 99.274 de
6 de julho de 1990 do Conama e, ainda, de forma voluntária, segue normas internacionais para
equipamentos agrícolas (veja mais em Diversificação de Produtos e Serviços).
A contínua revisão dos processos produtivos, o direcionamento da inovação com foco em automação e eficiência, assim como as ações de inclusão da cadeia de fornecedores, oferecem uma
visão do compromisso da Kepler Weber. Este relatório apresenta os principais tópicos apontados como materiais pelos stakeholders, mas outras iniciativas e programas sociais podem ser
acessados pelo site e canais da companhia.
A Kepler Weber monitora dois indicadores de gestão socioambiental associados diretamente
aos riscos relacionados às mudanças climáticas: captação de água e consumo de energia.
Realiza também o controle de emissão de poluentes, previstos em sua licença de operação, e
estuda a elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa das suas operações.

Gestão da energia – GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1
Na unidade de Panambi (RS), a Kepler Weber migrou para o Mercado Livre de Energia
Elétrica em 1º de janeiro de 2019, na modalidade Consumidor Especial, devido
ao montante da demanda mensal. Dessa forma, a aquisição a partir de fontes
renováveis representou 62% do total de energia elétrica consumida e, 68% na unidade
de Panambi (RS). As demais fontes de energia são óleo Diesel e gás GLP, sendo que
o refeitório da unidade de Panambi (RS) já conta com um sistema de placas solares
para aquecimento de água.
A energia elétrica é monitorada por meio de um software que permite acompanhar
as medições de consumo dos principais processos fabris. Nos últimos três anos,
considerando fontes renováveis e não renováveis, o total de energia consumida em
Panambi (RS) registrou sucessivas quedas e fechou 2019 com 37.343,5 GJ. No mesmo
período, na unidade de Campo Grande (MS), ocorreram oscilações devido ao aumento
de itens produzidos: de 14.530,1 GJ, em 2017, para 17.235,5, em 2019.
O menor consumo é resultado direto das iniciativas para aumentar a eficiência, tanto
de equipamentos quanto de processos. Isto inclui a otimização da logística interna,
a renovação de compressores de ar por modelos de maior eficiência energética e
a automação de sistemas de climatização e iluminação, substituindo lâmpadas
convencionais por LED.
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Gestão da água – GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-1
A Kepler Weber tem como premissa o consumo consciente da água por meio de boas
práticas, atendendo as diretrizes da área de Gestão Ambiental. A gestão da água é
abrangida pelo SGI e conta com auditorias internas e externas periódicas. Os dados são
provenientes das medições diretas, tendo em vista a manutenção das certificações.
A conformidade ambiental em todas as unidades da companhia obedece às
determinações das licenças de operação e outorgas de captação. O volume total de
água captada nos últimos três anos apresentou ligeira queda – passou de 46.861m³, em
2017, para 45.086 m³, em 2019. Nas unidades fabris de Panambi (RS) e Campo Grande
(MS), o maior volume na captação de água provém do abastecimento municipal. Águas
subterrâneas são usadas exclusivamente no processo industrial e estão incluídas nos
planos de prevenção para combate a incêndios.
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GESTÃO DE RESÍDUOS
GRI 103-1, 103,2, 103-3, 306-2

A gestão de resíduos atende a todos os requisitos legais e visa aplicar os princípios de sustentabilidade na busca para reduzir, reutilizar e reciclar. Adicionalmente, a visão sobre o tema
ultrapassa o descarte adequado e considera o potencial energético e socioeconômico. Dessa
forma, a companhia agrega valor aos resíduos que, conforme o tipo, são reutilizados nos processos produtivos, destinados à reciclagem ou ao coprocessamento.
O aço, principal matéria-prima, possui alto poder de reciclagem – 98% da sucata gerada retorna
às siderúrgicas. Desde a implementação do Lean, a geração desse material passou a ser um
indicador de produtividade da área industrial, objetivando a redução. Em 2019, o indicador que
mede o percentual de sucata sobre o quilograma de produto finalizado foi de 14%, o que representa uma queda de 2 p.p. no comparativo com 2016. Além disso, a meta geral de redução de
resíduos metálicos para 2020 é de 13%.
No tocante aos resíduos de aço, a gestão é feita pela área de Qualidade, enquanto a dos demais
fica sob responsabilidade da área de Meio Ambiente. São realizados controles diários e auditorias dentro do Sistema de Gestão Integrada (SGI). A importância do tema pode ser avaliada pelo
fato de ser este um critério de bonificação de colaboradores. Na unidade fabril de Panambi (RS),
a meta para 2020 é diminuir em 10% a geração de resíduos, em relação a 2019.
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A Kepler Weber conta com ferramentas para o controle na gestão de resíduos, tanto no armazenamento quanto no direcionamento. Além disso, continuamente são pesquisadas as técnicas
mais adequadas para a disposição final dos resíduos gerados.
Nos casos em que o descarte não pode ser feito de forma direta pela companhia, conta com terceiros, que seguem rigorosos padrões de homologação de fornecedores (ver mais em Práticas
de Inclusão na Cadeia de Fornecedores).
De forma sistemática, são avaliadas as soluções mais eficazes para eliminar a fonte geradora,
ou quando não é possível, busca-se processos de reúso e reciclagem. Um exemplo tangível desta visão está na utilização de madeiras provenientes das embalagens dos insumos fornecidos
à Kepler Weber, com ampliação do ciclo de vida. A madeira passou a ser reutilizada para acondicionar outros produtos ao longo do processo produtivo, tanto na circulação interna quanto
externa. E, com isso, garantir ao máximo o reaproveitando deste resíduo.
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SOBRE O RELATÓRIO
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44,102-50, 102-51, 102-52, 102-53

A Kepler Weber adota, desde 2012, as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Após
um intervalo na divulgação, retorna com o reporte 2018/2019 para apresentar os principais
tópicos econômicos, ambientais, sociais e de governança, atendendo às demandas de seus
stakeholders. As informações estão baseadas nas evidências e realizações sobre as metas
estratégicas da companhia.
Este relatório segue a GRI Standards: opção essencial. Em acordo com a referida norma,
contempla o alinhamento da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) no
tocante à divulgação voluntária sobre os riscos financeiros relacionados ao clima. Para o
reporte sobre a governança, estão consideradas as recomendações do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).
Levando em conta a importância desta publicação como fonte de consulta sobre as realizações
e projeções da companhia, optou-se ainda pela inclusão dos impactos da Covid-19, mesmo que
a pandemia tenha ocorrido após o período de relato – 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro
de 2019. Isso serve para outros fatos considerados relevantes. Todos estão devidamente identificados para trazer clareza e transparência à consulta a este documento. Para dúvidas e sugestões sobre o relatório, encaminhe o contato para o seguinte e-mail: relatorio@kepler.com.br.
O conteúdo foi organizado a partir da revisão estratégica dos temas materiais apurados na
Matriz de 2014. Na análise, estão avaliadas as prioridades apontadas pelos stakeholders, sob
a perspectiva das mudanças ocorridas, especialmente no contexto da sustentabilidade para o
ano de 2019. O processo considera os princípios do International Integrated Reporting Council
(IIRC) e os fundamentos da GRI.
Em seus processos de consulta, a companhia prioriza os públicos com quem mantém relacionamento frequente – acionistas, clientes, associações, sindicatos, comunidade, colaboradores
e fornecedores – e conta com meios formais e informais de engajamento. A interação é sistematizada por meio dos canais de atendimento, das pesquisas de satisfação e dos eventos
internos e externos realizados com este propósito.
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TEMAS MATERIAIS
GRI 102-44, 102-47

Uma revisão da matriz de material levou à priorização dos oito temas abaixo,
validada pela alta direção do ciclo do relatório 2018-2019.

1. Desempenho econômico
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1

2. Riscos e impactos (positivos e negativos) que as alterações
climáticas podem trazer para os negócios
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-15, 102-30, 201,2, 302-1, 303-1

3. Processo de gerenciamento de riscos quanto a produtos e
serviços e antecipação de tendências da legislação
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-2, 416-1

4. Atração, retenção, valorização, satisfação e motivação dos colaboradores
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-8, 401-1, 404-1

5. Gestão da saúde e segurança do colaborador
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-2

6. Ecoeficiência na operação e processos de inovação de produtos e serviços
GRI 103-1, 103-2, 201-2, 302-1, 401 -1, 403-2

7. Gestão dos resíduos gerados
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-2

8. Políticas e práticas para promoção de inclusão na cadeia de fornecedores
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 204-1
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Este relatório segue as normas da GRI Standards: opção essencial.

GRI 102:
Divulgações
Gerais 2016
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GRI 103:
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gestão 2016
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Para dúvidas relativas a este relatório
ou para saber mais sobre a gestão das
questões Ambiental, Social e de Governança
(ASG) da Kepler Weber, entre em contato.
relatorio@kepler.com.br
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