Mediador:
Bom dia senhoras e senhores e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos a
teleconferência da Kepler Weber para discussão dos resultados do terceiro trimestre de
2020. Estão presentes hoje conosco o senhor Piero Abbondi, diretor presidente de
relações com investidores e o senhor André Acosta, diretor administrativo e financeiro,
CFO. Informamos que esse evento está sendo gravado. Os participantes apenas ouvirão
a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas para todos os participantes quando mais instruções serão fornecidas. Caso
algum dos participantes via teleconferência necessite de assistência durante a
conferência queira por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast podendo ser
acessado no endereço www.kepler.com.br/RI onde a apresentação está disponível para
download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e o replay deste evento
estará no website da companhia logo após o encerramento dessa teleconferência. Antes
de prosseguir esclarecemos que as declarações feitas durante essa teleconferência e
que se referem às perspectivas de negócios da Kepler Weber, projeções e metas
operacionais e financeiras são baseadas exclusivamente nas expectativas da companhia
sobre o futuro dos negócios. Considerações futuras não devem ser interpretadas como
garantias de desempenho. Essas considerações envolvem condições de mercado de
desempenho da economia brasileira, do setor e de mercados internacionais e, portanto,
estão sujeitas a mudanças pois se referem a eventos futuros e dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que
condições econômicas gerais Condições da indústria e outros fatores operacionais
podem afetar o desempenho futuro da Kepler Weber e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passo
a palavra ao senhor Piero Abbondi, Diretor Presidente de Relações com Investidores que
conduzirá a primeira parte da apresentação. Por favor, senhor Piero, pode prosseguir.
Piero Abbondi:
Obrigado.
Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui para compartilhar com vocês um pouco do que
fizemos no último trimestre, como está o ano e os nossos resultados. Vou começar
falando um pouquinho dos acontecimentos dos últimos meses.

No Slide 3 vocês têm um pouco sobre a pandemia, o que fizemos...
Eu diria que esse ano de 2020 foi muito complexo. Não diria que difícil, mas muito
complexo. Começamos o início do segundo trimestre com perspectivas muito difíceis,
tivemos aí o início da pandemia. Tivemos o início de trabalho remoto, férias coletivas nas
duas plantas e as perspectivas eram de parada total, de dificuldade. Chegamos ao final
do segundo trimestre com perspectivas muito melhores. E acabamos, com um excelente
terceiro trimestre.
É evidente que além do mercado que foi muito positivo e que nós vamos ver um
pouquinho mais para frente, destacamos sem dúvida nossa gestão da pandemia por
parte da nossa equipe. Fizemos adequação da planta conforme os protocolos,
trabalhando internamente, também trabalhando junto com as comunidades próximas das
nossas duas plantas, um foco muito grande para que os nossos colaboradores se
sentissem seguros. A pesquisa mostrou isso. Recebemos um certificado do chefe de
Campo Grande e também como empresa segura. Isso sem dúvida durante toda essa
fase gerou segurança e comprometimento dos nossos colaboradores e com isso fizemos
frente a esse ano complexo e não tivemos impactos no nosso faturamento.
Foi um desafio pessoal para os nossos colaboradores, principalmente porque muitos
ficaram em casa com crianças, as mulheres por exemplo que trabalham tiveram que ao
mesmo tempo dar conta da casa, do trabalho e da família. Nós estamos no meio do
processo, precisamos continuar fortemente focados em continuar este processo até que
tudo volte à normalidade que com certeza irá demorar alguns meses. Importante é que
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adequadamente como vocês vão ver pelos resultados positivos.

Vamos agora ao Slide 4, próximo Slide, falar um pouquinho do mercado.

No Slide 5,
Primeiro, durante a pandemia as cadeias do agro funcionaram normalmente. A cadeia
interna, vamos falar assim... De alimentos funcionou normalmente. Talvez tenhamos tido

algumas mudanças de canais. Os restaurantes fechados, mas o pessoal consumiu em
casa, houve consumo através de delivery.
Houve crescimento das exportações brasileiras, principalmente na China chegando a
apresentar as exportações do agro, 50% das exportações brasileiras, recorde na
produção de grãos e de soja, então, o que a gente acaba vendo é que o Brasil se tornou
o fornecedor global de alimentos.
Fomos impactados positivamente pelos: i) Preços internacionais das commodities
agrícolas em patamares elevados; ii) Expectativa de dificuldades para a safra nos EUA;
iii) Forte demanda da China; iv) Safra 2019/2020 de 257,8 milhões de toneladas, recorde
histórico e v) Apreciação do dólar. As exportações do agro bateram recordes sucessivos
em 2020 atingindo a marca de US$77,9 bilhões, um aumento médio de 7,5%, com
relação ao mesmo período de 2019. Todos esses fatores fizeram com que a renda
agrícola, em reais, fosse muito robusta e a tendência de manutenção deste cenário tem
trazido muito otimismo ao setor.
Tivemos o aumento de nossas vendas acumuladas em 57% se contarmos com o ano
anterior levando assim a um expressivo aumento nos pedidos em carteira no final do
semestre que acabou levando a resultados bacanas, lucrativos e bons em termos de
resultados com Ebitda de R$37 milhões no trimestre e um expressivo caixa líquido
positivo de R$171 milhões que nós vamos ver mais para frente.

Falando um pouquinho do mercado de armazenagem. O déficit de armazenagem
continua alto cerca de 84 milhões.
Nesse Slide vocês podem ver que esse déficit se localiza nas principais regiões
produtoras no sul do país os estados do Rio Grande do Sul e Paraná e no Centro-Oeste,
no Cerrado a nova fronteira com déficit significativo de armazenagem. Com isso o que a
gente vê é que o produtor acaba não colhendo todos os benefícios que ele poderia, e
que seriam benefícios significativos, a gente vê no slide 6 que em outros países a
capacidade de armazenagem é bem maior e nós vemos que o Brasil representa apenas
16%.

No próximo Slide, vemos que a capacidade estática de armazenagem não foi suficiente
para atender a tendência do aumento da safra de grãos. O que estamos vendo é que a
projeção pra próxima safra que estamos iniciando, no Sudeste vai a 80 milhões de
toneladas. Então acho que é importante que toda a cadeia pense isso, planeje e aja para
que possamos ter uma situação de mais conforto e de menos pressão sobre a cadeia
tanto na questão de preços e suprimentos, quanto na pressão logística do transporte.

No próximo Slide 8, temos a projeção que é de crescimento nos próximos anos na
produção de grãos.
Esse aumento está muito impactado pela entrada de uma classe média que acabam
consumindo mais a proteína animal, principalmente frango e suínos e soja. Então nos
próximos anos a tendência é continuar com esse pleno desenvolvimento.

Por fim, como eu falei, existe a pressão sobre a logística de transportes, do grão, afinal,
nós estamos falando sobre 270 milhões de toneladas dos quais praticamente a metade
é exportada, então nós estamos falando de um fluxo para os portos de 130 milhões de
toneladas de grãos. Vejam os exemplos das melhorias nesse slide, nós somos parte
integrante da logística. Qualquer movimento de investimento e infraestrutura, nós somos
parte como também a parte de movimentações a granel.

Somos otimistas com as perspectivas futuras, principalmente com os benefícios da
armazenagem. Além da demanda nós acreditamos e entregamos muitos benefícios para
toda a cadeia. Tanto para o produtor rural, quanto para toda a cadeia logística. Então
nós entregamos para o produtor que consegue entregar produtos padronizados, limpos,
com preços melhores. Depois com armazenagem na propriedade ele consegue ter uma
melhor gestão da colheita. Aproveitando janelas no período da colheita em função das
questões climáticas, de chuva, aproveitando melhor momentos de estiagem. Se não
tivesse a armazenagem dentro da fazenda o produtor não teria essa velocidade e reação.
Depois tem toda questão de custo logístico de transporte. Ele pode estocar próximo a
propriedade e depois fazer o frete até os portos, então não precisa contratar fretes locais
maiores, ele deixa tudo dentro da propriedade. O produtor rural tem condições de
escolher o melhor momento de vender a sua colheita e a sua safra.
E paralelamente a tudo isso, nós temos a Kepler investindo muito com a nossa
plataforma SYNC de automação, de controle, de sensoriamento, que vai permitir a

automação, a digitalização de toda a operação da planta, que além de melhorar a
operação da planta, abre uma série de leques, de possibilidades de serviços adicionais
para o produtor rural através dessas informações digitais.
Isso é um pouco dos “benefícios” que o setor rural tem se investirem em armazenagem
e plantas e pós colheita.

Com isso a Kepler procura ter um bom “posicionamento” no mercado. Somos uma
empresa que tem 95 anos, agora em 2020 completamos 95 anos, conhecemos bastante
o mercado, somos líderes, temos um balanço sólido como vocês podem ver. Como irão
ver agora na apresentação. A confiabilidade é importante. Temos produtos de qualidade,
nos preocupamos com a entrega, a montagem do produto. Não estamos apenas
vendendo o produto, mas vendemos a unidade funcionando com a entrega da
montagem. Fazemos qualificação das empreiteiras que montam, com um bom
gerenciamento para garantir assim a entrega da planta para o produtor dentro da sua
propriedade ou para dentro do seu plantio industrial. E também temos feitos
investimentos em inovação, como acabei de falar sobre a nossa plataforma de
automação e controle SYNC, que é uma grande inovação, um passo além, coloca a
planta dentro da digitalização do processo.

Estamos trabalhando no novo secador que planejamos lançar no início do próximo ano.
Vai trazer benefícios e oportunidades inovadoras na operação. É uma atualização
tecnológica, uma demanda do mercado que estamos atendendo, então a Kepler se
posiciona também como uma empresa inovadora. No serviço, em estar próximo ao
cliente não só apenas pelos produtos, mas também serviços de financiamento,
acompanhar o cliente, ajudar o cliente em todo esse processo. E também assistência
técnica, depois que os nossos produtos estão montados e operando, mantê-los
funcionando com assistência técnica e com peças de reposição. Inauguramos agora o
nosso 5° CD agora em agosto na cidade de Cuiabá. Com isso nós temos cinco CDs
posicionados nas principais regiões produtoras para proximidade e uma velocidade de
entrega, tanto de assistência técnica, quanto de peças para todos os produtores rurais
da região.

Queria mostrar um pouco para vocês as nossas obras em campo. Então, entregamos ao
longo de agosto algumas obras, a obra da Rumo à esquerda em Rondonópolis, é um
terminal de armazenagem e de recebimento. Recepção ferroviária. Uma obra grande de
105 mil toneladas, foi entregue em agosto, uma obra menor em Minas Gerais e outra
obra um pouco maior em Uberlândia. Nós fazemos questão de vender equipamento, mas
também colocar em funcionamento e entregá-lo para nossos clientes.

Esse ano devido ao câmbio de alguns países reagirem um pouco melhor principalmente
na América Latina nós tivemos a oportunidade de acelerar as nossas exportações, então
temos na Colômbia um evento de produto, uma planta de 23.000 toneladas, depois na
região do Chaco na Argentina e uma planta no Paraguai, com os produtos soja e milho,
e capacidade de 16.000 toneladas. Esses são exemplos de projetos que a gente entrega,
para vocês terem ideia um pouco do nosso negócio.
Ok, acho que na parte geral de negócios chegamos ao fim, agora eu vou passar a palavra
ao André, para ele falar apresentar para vocês os nossos resultados financeiros.
André Acosta:
Obrigado, Piero. Bom dia a todos.

O Slide 16 tem como principais destaques então no terceiro trimestre de 2020 uma
receita líquida de [inaudível - 00:25:46] milhões [inaudível - 00:25:49] 57 milhões 28,2%
da receita líquida, o Ebitda de [inaudível - 00:25:58] milhões igual ao ajustado, pois não
tivemos eventos não recorrentes neste trimestre representando 18,6% da receita líquida.
E o lucro líquido do trimestre de 23 milhões, 11,4%. Já indo pro acumulado do ano, nos
9 meses a receita líquida de 423,9 milhões [inaudível - 00:26:19] 25,3% da receita, o
Ebitda foi de 78,3 milhões de 18,5% e o Ebitda foi ajustado [inaudível - 00:26:31]
representando 62,1 milhões 14,7%. O lucro líquido acumulado no ano de 46,9 milhões,
uma excelente margem de 11,1% da receita líquida na última linha.

Passando para Slide 17 na receita líquida a gente vê um crescimento em relação ao
terceiro tri do ano passado de 35% atingindo uma receita de 297 milhões contra 149
milhões do ano passado. Todos os segmentos apresentando o crescimento a não ser o
segmento de granéis. Que também no acumulado do ano ainda está um pouco abaixo
por eventos pontuais, mas deve recuperar isso no decorrer do ano. Temos então no
acumulado do ano um crescimento de 4,7% frente ao ano passado onde todos os
segmentos têm crescimento e o segmento de armazenagem e ainda com um pouco...
Uma queda de 12% devido à questão do mês de abril em que tivemos a parada por conta
da pandemia.

No Slide 18 a gente vê a análise do CPV, com a receita líquida, então no trimestre,
deixando o CPV 32,7% acima por conta de volume maior era mais uma margem melhor
de 78,8 contra 72,9%. E no acumulado do ano o CPV de 2% acima do ano passado com
maior volume, isso é reflexo de nossos bens, principalmente projetos de redução de
custos, representada aqui na margem que caiu 2 pontos percentuais atingindo 74,7%
déficit de 76,4 do ano passado.

Lucro bruto no Slide 19 a gente vê um lucro de 57 milhões no trimestre, 41% melhor do
que no ano passado e no acumulado do ano 107 milhões de lucro, 12% melhor do que
no ano passado uma margem de 25,3% também em crescimento e margem de 2 pontos
percentuais. Isso deve-se ao aumento de volume do período e também as condições
favoráveis aí de custo que tivemos impactando o lucro bruto em margem bruta.

No Slide 20 a gente vê... Falando das nossas despesas. Tivemos uma despesa com
venda [inaudível - 00:29:02] 30% no trimestre, 21% no acumulado do ano. Isso se deve
à taxa de comissão de representantes comerciais em razão da performance das vendas
com maior volume [inaudível - 00:29:21]. ...Lucrativas elas tiveram uma queda de 14%
no trimestre e no acumulado do ano estamos com 6,7% menor, 33,4 milhões no ano
passado foi de 35,8 no acumulado do ano, e uma margem líquida de 7,9 em frente a 8,9
do passado, uma melhoria de um ponto percentual.
Essa redução na despesa administrativa se deve por redução de gastos né, de
funcionários que tivemos por conta também das medidas de redução que tivemos por
conta da pandemia.
Resultado financeiro na página 21 a gente vê as receitas financeiras crescendo
impactadas pelo câmbio no trimestre e também no acumulado do ano, representando
9% da receita líquida no acumulado do ano e a despesa financeira também crescendo

num percentual menor, representando 29,2 milhões no acumulado do ano, frente a 9,8
milhões no ano passado.
No resultado financeiro líquido o crescimento de 348% 8,7 milhões e no ano passado
tínhamos um resultado negativo de 3,5. Esse efeito também é um resultado financeiro
líquido por conta da correção cambial e também por efeito da correção da Selic a
recuperação dos créditos tributários que reconhecemos no segundo terço de 2020.

Indo para o Slide 22, o Ebitda... A gente no trimestre fechou em 37,4%, que eu já falei lá
nos destaques 47,4% melhores uma margem de 18,6%, margem muito boa para o
segmento e no acumulado do ano também uma margem de 18,5 milhões, 78,13 milhões
49,5% melhor do que no passado.
Isso é reflexo das nossas estratégias, né, de reposição de preço, buscando rentabilidade
e também visando todas as ações aí com representatividade e [inaudível - 00:31:33]
menor de custos e despesas.

No Slide 23 a gente vê uma [inaudível - 00:31:39] ajustado, né. No ano passado a gente
teve eventos não recorrentes na ordem de 7,3 milhões, levando o Ebitda a ajustado
[inaudível - 00:31:46], 14,8% da receita líquida, e nesse ano temos eventos não
recorrentes na ordem de 16 milhões, que levariam então o Ebitdada a 78,3 milhões,
dezoito e meio da receita líquida para um Ebitdada de 62,1 milhões, 14,7% da receita
líquida, ainda assim o Ebitdada tá bastante importante aqui tirando os eventos não
recorrentes que tivemos no ano.

Resultado líquido no Slide 24 a gente vê aqui no imposto de renda um crescimento de
um 156% no acumulado do ano representando [inaudível - 00:31:30] da receita líquida e
no lucro líquido e margem líquida. Na última linha a gente vê no trimestre o lucro de
metade dos 23 milhões 11,4%, crescendo 44%, teve um crescimento expressivo no
acumulado do ano de 185% de 11,1% da receita líquida atingindo 46,9 milhões. Como
falei anteriormente a gente teve bons resultados [inaudível - 00:32:58] e também com a
redução de custos né, que tivemos também nas despesas e [inaudível - 00:33:05] sendo
atingidos também [inaudível - 00:33:11] melhorou também a situação de resultado.

Indo para o Slide 25, endividamento líquido e disponibilidade [inaudível - 00:33:21]
bastante robusta, né, no caixa da companhia sendo 222 milhões frente ao do ano
passado com crescimento de 55% referente a dezembro também com crescimento
bastante expressivo de 161%. O endividamento ele é... É negativo e o caixa líquido então
positivo de 171 milhões. Também temos uma robustez financeira bastante forte pra
companhia em termos de liquidez.

Indo para o Slide 26, falando um pouquinho do mercado de capitais a gente vê o papel
da empresa em 35% em relação a dezembro de 2019 atingindo um valor de 40 reais por
ação [inaudível - 00:34:10] frente a uma queda no Ibovespa de 18%, também nas
situações de Small Caps de 18%. Nosso volume financeiro apresentou em janeiro de
2020 3,6 milhões e agora em setembro uma média de 7,9 milhões de volume financeiro,
ou seja, um crescimento bem expressivo.
Nessa linha também a gente destaca aqui o pagamento de juros sobre capital próprio
como vai estar fazendo agora em dia 20 de novembro, na ordem de 8 milhões
representando 0,30 reais por ação. Para também antecipar a parte desse resultado aos
acionistas da companhia.
Em resultados financeiros é isso. Obrigado.
Mediador:
Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas caso haja alguma pergunta, queiram
por favor digitar *1. Para retirar a sua pergunta da fila basta digitar *2. Aguarde enquanto
coletamos perguntas.
Lembrando que para realizar uma pergunta basta digitar *1.
A nossa primeira pergunta vem da webcast de Daniel Lana, que pergunta: Os projetos
internacionais serão uma constante na empresa? O nível de entrega nesse tri foi recorde
nessa área.
Piero Abbondi:
Ok, vou responder então à pergunta. Pergunta interessante.
Bom, primeiro a Kepler sempre teve uma exposição internacional, principalmente na
América Latina e na América do Sul. Alguns dos nossos países mais próximos como a
Argentina acabaram sofrendo um pouco nos últimos anos, mas sempre tivemos esse
objetivo de manter uma parte da nossa produção direcionada ao mercado exterior. Essa
situação agora desse ano do câmbio a nossa competitividade sem dúvida aumentou.
Então o que a gente está planejando é aumentar um pouco a nossa exposição no exterior
através de projetos aqui na América Latina e também de forma pontual em algumas
outras regiões onde já estamos presentes e com isso manter aí uma parte das nossas
vendas no mercado exterior. Eu acho que isso dá um bom balanço para a empresa, dá
uma boa exposição no mercado global, que eu também acho importante a empresa ter
uma visão da concorrência internacional então prepara a empresa de forma mais robusta

para o futuro. Então sim, a resposta é sim. Queremos ter uma participação maior. Nossas
vendas no mercado internacional com foco na América Latina que nós já temos uma
presença bastante robusta e pontualmente em outros países onde a gente já tem uma
presença e tivemos presença no passado.
Mediador:
Lembrando que para realizar perguntas basta digitar *1.
Mais uma vez para realizar perguntas digite *1.
Não havendo mais perguntas encerramos neste momento a sessão de perguntas e
respostas. Passo a palavra agora ao senhor Piero Abbondi, Diretor Presidente de
Relações com Investidores para suas considerações finais. Por favor senhor Piero, pode
prosseguir.
Piero Abbondi:
Obrigado.
Bom, foi um trimestre bastante robusto, a Kepler conseguiu capturar os resultados
positivos do mercado, e sem dúvida, o agronegócio foi bem, assim com a exportação,
então a situação foi boa, mas foi sem dúvida um período difícil e estará sendo até o final
do ano um período complexo por tudo que eu expliquei. Exigiu muito da nossa equipe de
gestão que está dando uma resposta à altura. Com a gestão da pandemia, gestão de
cadeia de suprimentos, e essas mudanças muito abruptas e com risco ao serem
gerenciadas. Mas, estamos muito confiantes e acreditamos que vamos chegar no final
do ano com resultados também bastante robustos da melhor forma que a gente vem
conseguindo até agora.
Queria comentar conforme foi publicado ontem no mercado a saída do nosso diretor
André. Com o fechamento de ciclo está deixando a companhia. Queria agradecer a ele
pessoalmente por tudo e todos os resultados, todos esses processos, melhoria de
processos que ele deixou na empresa. Desejar boa sorte a ele, foi um movimento que
planejamos e foi deliberado pelo conselho e ontem à noite foi publicado para
conhecimento de todo o mercado.
Queria também comunicar que a partir da próxima semana já temos planejado aí um
novo diretor que é o Paulo Roberto irá assumir na segunda feira o nosso escritório em
São Paulo. E vamos dar continuidade aos nossos negócios. Agradeço de novo ao André
por todo empenho e dedicação durante esses 12 anos que ele ficou na empresa e

agradeço a todos vocês pelo interesse de participar, de conhecer e de entender melhor
o nosso negócio. Muito obrigado e bom dia a todos.
Medidador:
A conference call da Kepler Weber está encerrada. Agradecemos a participação de todos
e tenham um bom dia, podem se desconectar agora.

