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Mensagem da Administração aos Acionistas
Os resultados dos primeiros meses do ano de 2009 retrataram a crise econômica internacional, que afetou, em
especial, as exportações da Kepler Weber, que historicamente apresentam melhor desempenho no primeiro
semestre. No mercado local, a Companhia manteve suas operações, aumentando o seu volume de vendas na
segunda metade do ano. A boa safra de algumas culturas contribuiu para as vendas da Companhia, embora não o
suficiente para alcançar o mesmo desempenho de 2008.
A retomada no volume de negócios no segundo semestre de 2009, tanto no mercado interno quanto no externo,
impactou positivamente os números acumulados do ano corrente, propiciando melhores expectativas para 2010.
Esses fatores, associados ao período de sazonalidade positiva de vendas, permitem que a Kepler Weber tenha um
otimismo moderado, prevendo um maior volume de negócios.
A disponibilidade de capital de giro, aliada à retomada dos negócios no segundo semestre, propiciou que a
Companhia desse continuidade aos seus projetos, tais como, redução de custos, especialização das plantas
industriais, desenvolvimento de novos mercados e adequação de seu portfólio de produtos, em posição de
vantagem competitiva, sem a necessidade de captação de recursos de terceiros.
A especialização da planta de Campo Grande e o incremento da produção naquela unidade, permitiu ao governo
do Mato Grosso do Sul estender o incentivo fiscal de ICMS até setembro de 2018.
Ainda em 2009, a Companhia vendeu uma unidade não operacional em Porto Alegre (RS), onde funcionava o
escritório central até o início de 2008. Além disso, a Kepler Weber renegociou créditos de clientes que estavam
provisionados como perdas.
Em vista desses fatores apresentados, e baseada em estudos que apontam para a safra 2009/2010 como sendo
uma das maiores da história do Brasil, a Administração da Kepler Weber está confiante na retomada dos
negócios e agradece a todos aqueles que apóiam os negócios da Companhia – acionistas, clientes, colaboradores,
parceiros e fornecedores, que têm contribuído para a consolidação da Companhia como o principal player de
sistemas de armazenagem de grãos no Brasil.

A Administração

Edital de Convocação
A convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi publicada no Jornal Folha de S. Paulo, no
Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edição do dia 13.04.2010. A
convocação também foi encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo,
pelo Sistema IPE, ficando disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e no site da
Companhia (http://www.kepler.com.br/ri). Até a data da Assembleia será repetida a publicação da Convocação
nos dias 20.04.2010 e 23.04.2010, nos mesmos veículos.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se
realizará no dia 29 de abril de 2010, às 10 horas e às 10h30min, respectivamente, na sede da Empresa, na Rua
Dom Pedro II, nº. 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores
Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em
31.12.2009;
2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração;
3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1) Alteração da redação do artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as deliberações do Conselho de
Administração que, de acordo com o Estatuto Social, homologou a conversão de ações preferenciais de classe
“A” e ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, e o aumento do capital social pelo exercício dos
bônus de subscrição.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido
pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia.
O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa
jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os
documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas
antes da data da Assembleia.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento,
agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no Jornal Folha de
S. Paulo, Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, edição do dia
18.03.2010, foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia:
www.kepler.com.br/ri e na sede da empresa. Os demais documentos estão à disposição dos acionistas na sede da
Empresa.

Porto Alegre, 13 de abril de 2010.

Armando Galhardo Nunes Guerra Junior
Presidente do Conselho de Administração

SEU VOTO É MUITO IMPORTANTE.
PARA VOTAR O ACIONISTA DEVE COMPARECER PESSOALMENTE À ASSEMBLEIA GERAL
OU FAZER-SE REPRESENTAR POR PROCURADOR

PRESENÇAS e DOCUMENTOS
Todos os acionistas estão convidados a comparecer à Assembleia Geral, que se realizará na sede da Kepler
Weber S/A.
Os acionistas titulares de ações preferenciais classe A e classe B (sem direito a voto) poderão usar da palavra
para debater todas as matérias da ordem do dia. E na forma do artigo 161 da Lei 6.404/76 aqueles presentes à
Assembleia que cumprirem com o requisito da Lei poderão requerer o exercício de voto em separado na eleição
de um membro do Conselho Fiscal de funcionamento permanente da Companhia.

PROCEDIMENTOS E PRAZOS
ANTES DA ASSEMBLEIA GERAL
Com antecedência de pelo menos três dias úteis antes da data que pretender entregar à Companhia, o acionista
deve requerer à(s) instituição(ões) competente(s) em que tiver registrado sua participação, o(s) documento(s)
demonstrador(es) da titularidade de ações que pretende utilizar para exercer voto na Assembleia Geral. O
acionista deve especificar no requerimento o interesse que o faz requerer a comprovação.
Com antecedência de 24 horas da Assembleia Geral deverão ser entregues na sede da Companhia o instrumento
de procuração (caso o acionista pretender se fazer representar por procurador na Assembleia) e os documentos
de representação do acionista pessoa jurídica.
O prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia se encerra às 10h00min da quarta-feira dia 28.04.2010.
O endereço para remessa de documentos por correio é Rua Dom Pedro II, 1351 – Conj. 401, Bairro São João,
Porto Alegre, RS, CEP 90.550-143, Brasil. A/C do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Nolci Santos, ou
Sra. Karine Olczevski ou Sr. Felipe Fontes. É da responsabilidade do acionista fazer com que os documentos
cheguem à Companhia na forma e nos prazos previstos no Edital de Convocação e na Lei 6.404/76.
Para facilitar a participação do acionista, a Companhia receberá o(s) documento(s) e requerimento(s) por meio
de FAX dirigido ao seguinte número FAX: +55 51 3341-8281 A/C Diretoria de RI. No caso de uso de FAX o
acionista deve obter a confirmação de recebimento emitido pela Companhia, para o que estão designados,
individualmente: Sr. Nolci Santos, Diretor de RI; Sra. Karine Olczevski e Sr. Felipe Fontes.

PROCEDIMENTOS E PRAZOS
NA ASSEMBLEIA GERAL
Todos os presentes que assinarem o Livro de Presenças deverão apresentar na hora da Assembleia:
1) O documento que demonstre a titularidade das ações, expedido com data posterior a 13.04.2010 (data da
publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia), emitido pela instituição depositária, ou, para os
acionistas participantes da custódia fungível de ações, o extrato contendo a respectiva participação acionária,
emitido pelo órgão competente.
2) O documento de identificação pessoal.
O acionista pessoa jurídica deverá apresentar o original ou cópia autenticada dos documentos societários que
identifiquem a forma de representação legal da pessoa jurídica. Sugere-se portar a Ata de Eleição ou Certidão
emitida pela Junta Comercial e o Estatuto Social ou o Contrato Social.
O procurador de acionista deverá apresentar o original da procuração e os originais ou as cópias autenticadas dos
documentos referidos nos itens anteriores relativos ao acionista que estiver a representar, o seu documento de
identificação profissional, se advogado, ou o comprovante de titularidade de ações da Companhia, se acionista.
O procurador de acionista deverá ter sido constituído há menos de um ano, e ser ou acionista da Companhia, ou
advogado, ou Administrador da Companhia. É recomendável o reconhecimento da firma do Outorgante, por
Tabelião (autenticidade ou semelhança). Ausente o reconhecimento da firma, deverá estar preservada a
capacidade de atestar os requisitos do artigo 126 da Lei 6404/76 (data da outorga e qualificação). Os termos do
instrumento particular de procuração são de livre escolha do acionista que a outorgar. O presente manual traz, no
final, uma sugestão de modelo de instrumento particular de procuração com a identificação do voto a ser
proferido.
Os documentos de representação do acionista deverão ser entregues na sede da Companhia até a instalação da
Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 29.04.2010 às 10h00min, e até a instalação da Assembleia
Geral Extraordinária convocada para às 10h30min do mesmo dia.
O acionista que comparecer à Assembleia munido dos documentos exigidos participará e votará as matérias,
ainda que tenha deixado de depositar os documentos previamente.
Para qualquer esclarecimento, o acionista poderá contatar a área de Relações com Investidores – Analista de RI
– Felipe Fontes, através do telefone, F. +55 51 3361 9661, ou pelos endereços eletrônicos (e-mails)
felipe.fontes@kepler.com.br e ri.kepler@kepler.com.br.

INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA
A assinatura do Livro de Presenças identificará o acionista apto a exercer o direito de formar quorum, de votar e
ser votado, de indicar candidato, ou outro direito.
O Presidente do Conselho de Administração analisará as situações excepcionais sempre com o objetivo de
acolher a participação do acionista presente.
Caberá ao Presidente do Conselho de Administração verificar as assinaturas no Livro de Presenças e declarar
instalada a Assembleia.
A Assembleia Geral Ordinária será declarada instalada com a presença de acionistas que representem no mínimo
1/4 do capital social com direito a voto.
A Assembleia Geral Extraordinária será declarada instalada com a presença de acionistas que representem no
mínimo 2/3 do capital social com direito a voto. Caso não instalada por falta de quorum, a Companhia publicará
edital de segunda convocação, quando será instalada com qualquer quorum.
O capital social e a quantidade de ações emitidas pela Companhia estão determinados pela Ata de Reunião do
Conselho de Administração do dia 15.03.2010 que, no exercício da competência estatutária, homologou a
conversão de ações preferenciais – classe “B” (PNB) em ações ordinárias (ON) e a conversão de bônus de
subscrição em ações ordinárias (ON). As ações existentes são:
Ações Ordinárias
1.306.401.982

Ações Preferenciais Classe A
1.183.591

Ações Preferenciais classe B
853.935

As ações preferenciais não integram o conceito de capital com direito a voto.
Instalada a Assembleia, serão eleitos o Presidente e o Secretário da Assembleia, acionistas ou não, pelo voto
direto dos acionistas titulares de ações ordinárias.

O VOTO NA ASSEMBLEIA
Todas as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária serão tomadas pela maioria de votos, não
se computando os votos em branco (art. 129 da Lei 6.404/76).
Cada ação ordinária dá o direito de exercer um voto em cada matéria objeto da Ordem do Dia e de deliberação
pela Assembleia Geral.
No caso da procuração identificar o voto a ser proferido, o Presidente da Assembleia não acolherá voto diverso
daquele constante do instrumento de procuração.
O Presidente da Assembleia adotará na aferição do voto, o Acordo de Acionistas de que são signatários os
acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, titular de 229.932.485 ações
ordinárias e BB Banco de Investimento S/A, titular de 229.632.582 ações ordinárias.

MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos
Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado,
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009.
As contas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária estão relacionadas com o exercício social iniciado em
01/01/2009 e encerrado em 31/12/2009. As movimentações incorridas durante o exercício estão representadas
pelo Relatório da Administração e pelas Demonstrações Financeiras elaboradas em 31/12/2009.
O Relatório da Administração traz as informações sobre o cenário onde estão inseridos os negócios e a atuação
da Companhia e suas controladas. A mensagem da Administração na abertura do presente Manual resume o
desempenho operacional alcançado. O Relatório ainda relaciona os principais eventos societários e financeiros
experimentados no exercício.
As Demonstrações Financeiras expressam a situação econômica e financeira da Companhia, as mutações
patrimoniais ocorridas e o resultado do exercício, apresentados através do balanço, das demonstrações dos fluxos
de caixa, demonstrações do resultado do exercício e demonstrações do valor adicionado. As Demonstrações
Financeiras trazem como parte indissociável as Notas Explicativas, elaboradas pela Administração para auxiliar
a análise e entendimento do desempenho da empresa no período em foco.
As Demonstrações Financeiras foram auditadas e obtiveram parecer sem ressalvas e sem nota de ênfase pela
KPMG Auditores Independentes, que exerce os trabalhos de Auditoria Externa da Companhia e suas
controladas. Pelo menos um representante da Auditoria Externa estará presente à Assembleia Geral para
responder a questionamentos dos Acionistas.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração foram aprovados pela unanimidade do Conselho
de Administração e também apreciados pelo Conselho Fiscal da Companhia, de funcionamento permanente há
mais de cinco anos. Todos os membros do Conselho Fiscal assinaram o parecer dirigido à Assembleia Geral dos
Acionistas, com proposição aos acionistas pela aprovação, na íntegra. O Conselho Fiscal se fará representar na
Assembleia Geral para responder a questionamentos dos Acionistas.
A obtenção de todas as manifestações antes referidas demonstra aos acionistas a relação de conformidade das
Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração com as práticas contábeis estabelecidas na Lei
Societária e nas normas complementares emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
O Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal compuseram a publicação das
Demonstrações Financeiras da Companhia, a qual teve lugar na edição do dia 18 de março de 2010, no Jornal
Folha de S. Paulo, Jornal do Comércio e Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.
Os documentos aqui referidos foram também transmitidos à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de
Valores de São Paulo, pelo Sistema IPE, em 18.03.2010, a partir de quando ficaram disponíveis no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri), e na sede
da Kepler Weber S/A.
A Administração da Companhia recomenda a todos seus Acionistas que examinem detidamente os documentos
colocados à sua disposição, a fim de deliberarem na Assembleia Geral Ordinária.
Após a publicação, não houve evento subsequente nem qualquer alteração dos documentos que serão apreciados
pela Assembleia Geral.

Tendo em vista a apuração de prejuízo (líquido de R$ 3.010 mil), está prejudicada a deliberação pelo pagamento
de dividendos. O Estatuto Social prevê dividendo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado. As ações
preferenciais classe “A” terão dividendos pelo menos 10% (dez por cento) superior àquele que for atribuído às
ações ordinárias. A Companhia não deliberou a distribuição de dividendos nem juros sobre o capital próprio nos
três exercícios anteriores.
Independentemente do resultado apurado, a Companhia pagou o dividendo fixo mensal cumulativo devido às
ações preferenciais classe “B” que têm direito a tais dividendos, calculados com base na variação da taxa de
juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (“TJLP”), acrescida de um spread
de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de emissão das ações preferenciais de classe
“B”, ou seja, R$ 0,3027 (trinta centavos e vinte e sete milésimos de real).
A origem dos recursos para o pagamento do dividendo fixo reside em reserva estatutária específica, a qual foi
constituída quando da emissão das ações preferenciais classe “B”, com a finalidade de garantir o pagamento
desse dividendo fixo mensal. A Companhia veio pagando mensalmente o dividendo aos acionistas, utilizando os
recursos da reserva especial estatutária.
O montante total de dividendos fixos pagos nos últimos três exercícios foi:

Ações preferenciais Classe “B” – (em R$ mil)

2009
383

2008
517

2007
-

2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar
remuneração;
A Companhia possui, há mais de cinco anos, previsão estatuária de Conselho Fiscal de funcionamento
permanente.
O artigo 17 do Estatuto Social da Companhia não atribui nenhuma função, competência, ou prerrogativa ao
órgão ou seus membros, que não as previstas na Lei 6.404/76.
O Conselho Fiscal será composto de no mínimo três e no máximo cinco membros, e suplentes em igual número,
acionistas ou não.
Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do art. 147 da Lei
6.404/76, membros de órgãos de administração e empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou do
mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de Administrador da Companhia.
O Presidente da Assembleia receberá a identificação de cada candidato, a qual deverá ser acompanhada, se
possível, dos seguintes documentos, exceto para os candidatos a reeleição, cujos documentos já se encontram
arquivados na sede da Companhia:
a) Diploma em curso superior universitário, ou comprovação de ter exercido, pelo prazo mínimo de três
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro discal (aplicável somente para o candidato
ao Conselho Fiscal);
b) Currículo que informe a qualificação completa, preferencialmente, portanto não obrigatório,
acompanhado de quatro cópias autenticadas da Carteira de Identidade, do cartão do CPF, e
comprovante de residência, pois são documentos exigidos pelo Registro de Comércio para
arquivamento da Ata da Assembleia Geral;
c) Declaração assinada de que:
i.
Não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevariação, peita,
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem está
condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores
Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta.
ii.
Atende ao requisito de reputação ilibada.

iii.
iv.

Não tem interesse conflitante, nem ocupa cargo em sociedade concorrente com a Kepler Weber
S/A ou suas controladas.
Não é membro de órgãos de administração nem empregado da Companhia ou de sociedade
controlada ou do mesmo grupo, nem cônjugue ou parente, até terceiro grau, de Administrador
da Companhia.

Todos aqueles que forem indicados para receber votos na eleição para o Conselho Fiscal deverão comprovar o
cumprimento dos requisitos legais, antes de iniciar o processo de votação na Assembleia.
Os acionistas minoritários terão direito de identificar o(s) seu(s) candidato(s), na forma do art. 161 da Lei
6.404/76.
Aqueles candidatos que virem a ser reconhecidos cumpridores dos requisitos legais serão declarados pelo
Presidente da Assembleia como aptos a receber votação.

Na eleição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito terão direito de eleger, em
votação em separado, um membro e respectivo suplente;
b) Os titulares de ações ordinárias enquadrados no conceito de acionistas minoritários, desde que representem,
em conjunto, dez por cento ou mais das ações com direito a voto, terão direito de eleger, em votação em
separado, um membro e respectivo suplente. Na Assembleia a se realizar no dia 29.04.2010 esse percentual
representa a titularidade de pelo menos 130.640.198 ações ordinárias;
c) Os demais acionistas com direito a voto terão direito de eleger um número igual ao dos eleitos nos termos
das alíneas “a” e “b”, mais um.
Independentemente de haver mais candidatos que vagas a serem preenchidas, o critério de eleição será o da
maioria, conforme previsto no artigo 129 da Lei 6.404/76, não se computando os votos em branco ou as
abstenções.
A eleição dar-se-á pelos votos direcionados a cada um dos candidatos e seu respectivo suplente.
A proposta de remuneração que será encaminhada à deliberação da Assembleia é de que a remuneração do
Conselho Fiscal seja estabelecida de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei 6.404/76 (não será
inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento do que, em média, for atribuído a cada diretor, não
computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho).
Caso não estejam presentes acionistas titulares de ações que permitam a eleição em separado, os cargos serão
preenchidos pelo voto da maioria absoluta dos acionistas presentes na Assembleia.
Os signatários do Acordo de Acionistas (PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e
BB Banco de Investimento S/A) indicarão os seguintes nomes dos Conselheiros:
Conselheiro Fiscal Titular
Ricardo Tavares Fernandes
Marcus Moreira de Almeida

Conselheiro Fiscal Suplente
Alvorino Osvaldt
Ilenor Elemar Zingler

3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
O montante global da remuneração da Administração aprovado na última Assembleia Geral Ordinária foi de R$
3.100.000,00. A proposição é de que na próxima Assembleia Geral seja aprovada uma verba global de R$
4.425.000,00. A Companhia, assim como no ano anterir, considerou a remuneração global do Grupo Kepler
Weber, incluindo no cálculo todos os diretores do Grupo e não somente os diretores da Kepler Weber S/A. Essa
verba será distribuída pelo Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social.

REMUNERAÇÃO

Ano 2010
Proposta em R$

Diretoria
Fixa
Variável
Conselho de Administração

2.185.000,00
1.650.000,00
590.000,00

TOTAL

4.425.000,00

MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em Assembleia Geral Extraordinária será deliberada a alteração estatutária decorrente das conversões de
debêntures em ações através do exercício dos bônus de subscrição objeto da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28.09.2007.
A última redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social foi aprovada pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 05.12.2007, e trazia o seguinte teor:
Artigo 5º: O capital social é de R$393.045.819,07 (trezentos e noventa e três
milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e sete centavos)
representado por 976.268.554 (novecentos e setenta e seis milhões, duzentas e
sessenta e oito mil, quinhentas e cinqüenta e quatro) ações ordinárias,
184.684.857 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro mil,
oitocentos e cinqüenta e sete) ações preferenciais de classe “A”, e 31.047.097
(trinta e um milhões, quarenta e sete mil e noventa e sete) ações preferenciais de
classe “B”.
Desde a última Assembleia Geral que deliberou sobre as conversões de debêntures em ações e exercício dos
bônus de subscrição ocorrida em 28.09.2007, o número total de ações emitidas foi de 330.133.428 todas da
espécie ação ordinária, todas titulares dos mesmos direitos atribuídos pelo Art. 7° do Estatuto Social, às demais
ações ordinárias,
Após as homologações promovidas pelo Conselho de Administração na reunião do dia 15.03.2010, a redação
proposta para o “caput” do artigo quinto do Estatuto Social, a ser apreciada na Assembleia Geral do dia
29.04.2010 é a seguinte, mantidos inalterados os parágrafos do mesmo artigo quinto:
Artigo 5º: O capital social é de R$429.170.660,57 (quatrocentos e vinte e nove
milhões, cento e setenta mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete
centavos) representado por 1.306.401.982 (um bilhão, trezentos e seis milhões,
quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e duas) ações ordinárias, 1.183.591
(um milhão, cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e uma) ações
preferenciais de classe “A” e 853.935 (oitocentos e cinquenta e três mil,
novecentos e trinta e cinco) ações preferenciais de classe “B”.

MODELO DE PROCURAÇÃO
[ NOME ACIONISTA
], [ QUALIFICAÇÃO ] (“Outorgante”), titular de ações de emissão da
Companhia nas quantidades a seguir descritas,
Preferenciais “A”
Preferenciais “B”
ORDINÁRIAS
nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [ NOME ], [ NACIONALIDADE ], [ ESTADO CIVIL ],
[ PROFISSÃO ], com Carteira de Identidade RG nº [
], inscrito no CPF sob o nº [
], residente e
domiciliado na cidade de [
], Estado de [
], na Rua [
], nº [
], para representar a
Outorgante, na qualidade de acionista da EMPRESA KEPLER WEBER S/A, na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordiária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2010, às 10h00min e às 10h30min,
respectivamente, na sede da Companhia localizada na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre,
RS, podendo examinar, discutir e votar em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das
seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes
e Parecer do Conselho Fiscal, e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2009.
FAVOR
CONTRA
ABSTER-SE

2. Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração, indicando:
2.1) indicar candidato para Conselheiro Titular:
SIM
NÃO
ABSTER-SE
Identificar nome e qualificação do candidato indicado:
Para o Conselho Fiscal ................................................................
2.2) indicar candidato para Conselheiro Suplente:
SIM
NÃO

ABSTER-SE

Identificar nome e qualificação do candidato indicado:
Para o Conselho Fiscal ................................................................
3. Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
FAVOR
CONTRA
ABSTER-SE

Em Assembleia Geral Extraordinária
1. Alteração da redação do artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as deliberações do Conselho de
Administração que, de acordo com o Estatuto Social, homologou a conversão de ações preferenciais de classe
“A” e ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, e o aumento do capital social pelo exercício dos
bônus de subscrição.
FAVOR
CONTRA
ABSTER-SE

[LOCAL] ,

DE

DE 2010.

NOME E ASSINATURA

ANEXOS

KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta

Formulário de referência
Item 10 - Comentários dos diretores
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a) condições financeiras e patrimoniais gerais
Os resultados dos primeiros meses do ano de 2009 retrataram a crise econômica internacional, que afetou, em
especial, as exportações da Kepler Weber, que historicamente apresenta melhor desempenho no primeiro
semestre. No mercado local, a Companhia manteve suas operações, aumentando o seu volume de vendas na
segunda metade do ano. A boa safra de algumas culturas contribuiu para as vendas da Companhia, embora não o
suficiente para alcançar o mesmo desempenho de 2008.
A retomada no volume de negócios no segundo semestre de 2009, tanto no mercado interno quanto no externo,
impactou positivamente os números acumulados do ano corrente, propiciando melhores expectativas para 2010.
Esses fatores, associados ao período de sazonalidade positiva de vendas, permitem que a Kepler Weber tenha um
otimismo moderado, prevendo um maior volume de negócios.
A disponibilidade de capital de giro, aliada à retomada dos negócios no segundo semestre, propiciou que a
Companhia desse continuidade aos seus projetos, tais como, redução de custos, especialização das plantas
industriais, desenvolvimento de novos mercados e adequação de seu portfólio de produtos, em posição de
vantagem competitiva, sem a necessidade de captação de recursos de terceiros.
A especialização da planta de Campo Grande e o incremento da produção naquela unidade, permitiu ao governo
do Mato Grosso do Sul estender o incentivo fiscal de ICMS até setembro de 2018.
b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
i. hipóteses de resgate
Conforme descrito no Artigo 6º, parágrafo 2º, letra “a”, do Estatuto da Companhia, as ações preferenciais
classe “B” serão imediatamente resgatadas em caso de ocorrência de alienação do controle da controlada
Kepler Weber Inox Ltda. (KW Inox).
Além desta disposição, não há outras hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além das
legalmente previstas.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate
Conforme disposto no Artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto Social, o preço do resgate das ações preferenciais
de classe “B” será equivalente à soma do preço de emissão, ou seja, R$ 0,3027 por ação, e do valor do
eventual saldo de Dividendos Fixos não pago. Nesse caso, o saldo do Dividendo Fixo não pago será
corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo
não pago desde a data do inadimplemento até a data do resgate.
c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Entendemos que mantidas as condições econômicas favoráveis e de recuperação do mercado, acreditamos
possuir liquidez e capacidade de geração de caixa operacional para fazer frente aos compromissos financeiros
assumidos de investimentos, despesas, obrigações e outros valores a serem pagos nos próximos exercícios. Caso

haja necessidade, acreditamos ter capacidade de contratação de empréstimos para financiar nossos investimentos
e aquisições, sem afetar significativamente nossa estrutura de capital e o nível de endividamento.
d) fontes de financiamento para o capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados
A principal fonte de recursos de nossa Companhia deriva do caixa gerado pelas nossas operações
complementada por linhas de créditos de fornecedores nacionais e internacionais com prazos de pagamentos que
variam de 14 a 30 dias para os nacionais e entre 90 e 120 dias para as importações, através de linhas de cartas de
crédito contratadas junto a instituições financeiras.
Nossas principais exigências de caixa são decorrentes das necessidades de capital de giro, de investimentos em
tecnologia da informação e equipamentos, além de pagamento de empréstimos e financiamentos.
e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para a cobertura de deficiências de liquidez
Nossa principal fonte de recursos deriva do caixa gerado pelas nossas operações e a utilização das
disponibilidades e aplicações financeiras que em 31 de dezembro de 2009 totalizavam R$ 75,9 milhões.
Em 2009, objetivando o financiamento para Exportações, contratamos a linha de financiamento denomindada
Exim Pré-Embarque, no valor de R$ 6 milhões. Os demais financiamentos da Companhia foram contraídos em
exercícios anteriores.
f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2009 um total consolidado de R$ 48,8 milhões em contratos de
financiamentos, sendo que o montante de R$ 39,7 milhões de longo prazo, relativos a linhas de financiamentos
BNDES – FINEN e EXIM PRÉ-EMBARQUE, as taxas destas operações estão demonstradas a baixo.
Consolidado
Dez/2009

Itens

Não
circulante

Dez/2008

Circulante

Não
circulante

Encargos

Circulante

-

-

EXIM

4,5 % a.a.

3.007

3.000

-

-

BNDES - FINEM

CM + 4% a.a.

-

-

-

7.062

Moeda nacional
Conta especial

32

-

BNDES - FINEM

UMBNDES + 4% a.a.

761

4.563

-

-

BNDES - FINEM

TJLP + 1% a.a.

137

825

-

961

BNDES - FINEM
Total

TJLP + 4% a.a.

5.217
9.122

31.300
39.688

32

36.474
44.497

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
• BNDES - FINEM - teve como finalidade principal a construção da indústria em Campo Grande (MS) e
a aquisição de máquinas e equipamentos para a mesma, tendo como garantia as instalações da unidade de
Panambi (RS) além das instalações financiadas. Como parte do acordo de investimento e reestruturação da
Companhia, em 23 de setembro de 2007, foi renegociado o prazo de pagamento da dívida da controlada
com o BNDES, passando o vencimento final para 2017, com carência de pagamento do principal nos 2
primeiros anos e de juros no primeiro ano. Os contratos de financiamentos estão subdivididos em 5 (cinco)
sub-créditos, atualizados parte pela cesta de moedas do BNDES, calculada com base no custo médio
ponderado de todas as taxas e despesas incorridas pelo BNDES na captação de recursos, e parte pela
variação da TJLP, acrescido de juros de 1% a 4% a.a.
• EXIM PRÉ-EMBARQUE – objetivando financiamentos para exportação a Companhia contratou a
linha EXIM Pré-Embarque, com taxas de juros de 4,5% a.a. pré-fixada no valor de R$ 6.000, com 6 (seis)
meses de carência e vencimento final em junho de 2011.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não aplicável.

iii. grau de subordinação entre dívidas
Não aplicável
iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário

Limites de endividamento e contratação de novas dívidas
O limite de endividamento determinado para a contratação pela Diretoria de empréstimos e financiamentos,
incluindo a concessão de qualquer garantia real ou fidejussória, é de no valor agregado igual ou inferior a
R$10 milhões, ou que tenham prazo inferior a 12 meses, ou em contratos de qualquer natureza que
impliquem, por meio de uma operação isolada ou de uma seqüência de operações, em obrigações, no valor
agregado igual ou inferior a R$ 25 milhões.
Acima destes valores, e prazos, é necessária a aprovação do Conselho de Administração, conforme definido
no estatuto social, na letra “j” do artigo 12, e ainda a necessidade de reunião prévia dos acionistas, e a
aprovação com o voto favorável de no mínimo 2/3 (dois terços) das Ações, conforme prevê o acordo de
acionistas da companhia em sua cláusula 2.1, letras v e x.
Distribuição de dividendos
Conforme estabelecido pelo parágrafo 4º, do artigo 5 do estatuto social, as bonificações e dividendos serão
distribuídos em razão do capital realizado, exceto no caso do dividendo fixo atribuído as ações preferenciais
de classe “B” nos termos deste estatuto social. E ainda conforme parágrafo 5º - nos aumentos de capital
mediante subscrição de ações ou debêntures conversíveis, a Assembléia Geral ou o Conselho de
Administração, conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações sejam atribuídos dividendos
calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação ou da conversão, divulgando esta
característica no anúncio próprio.
Com relação às ações preferenciais de classe “B”, conforme letra b do parágrafo 2º, do artigo 6º do estatuto
social, estas receberão, um dividendo prioritário fixo cumulativo mensal, calculado com base na variação da
taxa de juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (“TJLP”), acrescida de
um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de emissão das ações
preferenciais de classe “B”, ou seja, R$ 0,3027 (trinta centavos e vinte sete milésimos de real) (“Dividendo
Fixo”). Caso o Dividendo Fixo não seja integralmente pago em um mês, o saldo não pago cumulará para o
mês seguinte, e assim sucessivamente, até que o saldo do Dividendo Fixo não pago seja integralmente
quitado. O saldo do Dividendo Fixo não pago será corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao
ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo não pago desde a data do inadimplemento até a data do
efetivo pagamento.
Excepcionalmente, no período entre 17 agosto de 2007 e 15 de setembro de 2008, o Dividendo Fixo não
será devido mensalmente, mas em uma única parcela a ser devida no dia 15 de setembro de 2008. A fórmula
abaixo exemplifica como deverá ser calculado o Dividendo Fixo:
DIV = 0,3027 * [1 + (TJLP + 3,8%a.a.)DM/360]
DM = dias do mês
Emissão de novos valores mobiliários
Conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 5 do estatuto social a Companhia mediante deliberação
do Conselho de Administração está autorizada a aumentar, independentemente de reforma estatutária o valor
do capital social até o limite de 1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) de ações, podendo ser
dividido em ações ordinárias, ações preferenciais de classe A e ações preferenciais de classe B, observado
que o número de ações preferenciais, independentemente da classe, nunca será superior ao número de ações
ordinárias e o número de ações preferenciais de classe “B” não poderá exceder 39.996.080 (trinta e nove
milhões novecentos e noventa e seis mil e oitenta). O capital autorizado deverá sempre manter um número

de ações suficientes para o exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembléia Geral Extraordinária
de 28 de setembro de 2007.
Alienação de controle societário
Conforme estabelecido pelo artigo 30 do estatuto social, em caso de alienação de controle, deverá ser
contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a concretizar, no prazo de
até 90 dias da data de formalização da transferência das ações representativas do controle, uma oferta
pública de aquisição de todas as ações emitidas pela Companhia (“tag along”), por preço igual ao valor pago
por ação integrante do bloco de controle, e nas mesmas condições de pagamento, de modo a assegurar a
todos os demais acionistas da Companhia tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Ainda em consonância com o parágrafo 2º do artigo 30, será também exigida a oferta pública quando houver
cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações emitidos pela Companhia, que venha a resultar na alienação de ações que
assegurem o poder de controle da Companhia.

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2009 um total consolidado de R$ 48,8 milhões em contratos de
financiamentos, sendo que o montante de R$ 39,7 milhões de longo prazo, relativos a linhas de financiamentos
BNDES – FINEN e EXIM PRÉ-EMBARQUE. Esses contratos representavam individualmente valores
inferiores a R$ 25,0 milhões, acima do qual é necessária a aprovação do conselho de Administração e aprovação
prévia dos acionistas.
h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Descrição das principais contas do Balanço Patrimonial

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
ATIVO

2009
75.994
48.354
50.963
14.424
107
305
2.966
1.160
194.273

2008
62.702
44.571
60.373
8.148
676
357
176.827

09 x 08
21,20%
8,49%
-15,59%
77,03%
n/a
-54,88%
n/a
224,93%
9,87%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Despesas antecipadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Créditos diversos
Ativo Circulante

Contas a receber de clientes
Crédito com controladas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Ativo Realizável a Longo Prazo

7.032
79.439
23.105
4.150
113.726

89
82.756
37.480
5.966
126.291

7801,12%
n/a
-4,01%
-38,35%
-30,44%
-9,95%

Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recolher
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Outras contas a pagar
Exigível a Longo Prazo

Outros investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativo não Circulante

3
97.594
11.426
109.023

8
106.414
7.770
114.192

-62,50%
-8,29%
47,05%
-4,53%

TOTAL DO ATIVO

417.022

417.310

-0,07%

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários, provisões e contribuições sociais
Debêntures
Comissões a pagar
Adiantamento de clientes
Dívidas com pessoas ligadas
Impostos a recolher
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar
Outras provisões
Passivo Circulante

Capital social
Reservas de capital
Reserva de reavaliação
Prejuízos acumulados
Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2009
18.501
9.122
6.890
13.761
2.472
26.046
2.959
2.220
2.586
84.557

2008
23.645
32
7.900
4.519
8.462
2.550
8.685
3.738
893
60.424

09 x 08
-21,76%
n/a
-12,78%
n/a
-45,30%
207,80%
n/a
16,04%
n/a
-40,61%
189,59%
39,94%

39.688
105.732
97
7.773
6.790
1.531
161.611

44.497
119.939
152
10.818
7.041
619
183.066

-10,81%
-11,85%
-36,18%
-28,15%
-3,56%
147,33%
-11,72%

427.101
23.882
3.481
(283.610)
170.854

426.729
24.265
4.151
(281.325)
173.820

0,09%
-1,58%
-16,14%
0,81%
-1,71%

417.022

417.310

-0,07%

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2009, o ativo circulante era de R$ 194,3 milhões, apresentando um aumento de 9,8% se
comparado a 31 de dezembro de 2008, no valor de R$ 176,9 milhões, sendo basicamente representado por:
• Aumento de disponibilidades em R$ 13,3 milhões;
• Aumento do contas a receber em R$ 3,8 milhões;
• Aumento dos impostos a recuperar em R$ 6,3 milhões em função da transferência de ICMS e de IPI do
não circulante;
• Aumento do imposto de renda e contribuição social diferidos em R$ 3 milhões, transferidos do não
circulante;
• E aumento dos créditos diversos em R$ 0,8 milhões.

Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2009 o ativo não circulante era de R$ 113,7 milhões apresentando uma redução de 9,9%
se comparado a 31 de dezembro de 2008 no valor de R$ 126,3 milhões, basicamente representado por: (i)
aumento da contas a receber em R$ 6,9 milhões, referentes a recuperação de créditos provisionados como perda;
e (ii) redução do imposto de renda e contribuição social diferidos em R$ 3,3 milhões; (iii) redução dos impostos
a recuperar em R$ 14,4 milhões, dos quais R$ 6,3 milhões transferidos para o circulante e o restante consumidos
nas operações da Companhia; (iv) redução dos depósitos judiciais em R$ 1,8 milhões.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2009, o passivo circulante era de R$ 84,6 milhões, apresentando um aumento de 39,9%
se comparado a 31 de dezembro de 2008, no valor de R$ 60,4 milhões, basicamente representado por: (i)
aumento de empréstimos e financiamento em R$ 9,1 milhões, decorrentes do início do amortização do FINEM;
(ii) aumento das debêntures em R$ 13,8 milhões, referentes a juros e amortização (que inicia em novembro de
2010); (iii) e aumento de R$ 17,6 milhões dos adiantamento de clientes.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2009, o passivo não circulante era de R$ 161,6 milhões representando uma redução de
11,7% se comparado a 31 de dezembro de 2008, no valor de R$ 183 milhões, basicamente representados pela
redução nos empréstimos e financiamentos, nas debêntures, visto, notadamente, à transferência para o circulante,
e nos impostos a recolher, decorrente da contabilização da adesão ao programa REFIS (Lei 11.941/09).
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2009 o patrimônio líquido era de R$ 170,8 milhões representando uma redução de 1,7%
se comparado a 31 de dezembro de 2008 no valor de R$ 173,8 milhões, representado pelo resultado líquido de
2009.
Descrição das principais contas da Demonstrações do Resultado

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONSOLIDADO

2009

2008

09 x 08

RECEITA BRUTA DE VENDAS

250.897

374.465

-33,00%

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(35.820)

(45.413)

-21,12%

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
Despesas comerciais
Gerais e administrativas
Remuneração dos administradores
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Receitas financeiras
Despesas financeiras
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
RESULTADO ANTES DO IMP. DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

215.077

329.052

-34,64%

(187.877)

(248.672)

-24,45%

27.200

80.380

-66,16%

(15.494)
(13.335)
(2.538)
(8.859)
29.375
(23.025)
(33.876)

(24.399)
(14.912)
(1.790)
(3.215)
24.456
(58.502)
(78.362)

-36,50%
-10,58%
41,79%
175,55%
20,11%
-60,64%
-56,77%
n/a

(6.676)

2.018

(803)
4.470
3.667

(3.926)
(1.404)
(5.330)

-79,55%
n/a
n/a

(3.009)

(3.312)

-9,15%

Receita bruta de vendas
Em 2009, a receita bruta foi de R$ 250,9 milhões, com uma queda de 33% em relação a 2008. A receita bruta
com vendas, em 2009, totalizou R$ 250,9 milhões, valor 33% inferior ao registrado em 2008. Grande parte dessa
redução da receita ocorreu devido à postergação de investimentos dos clientes, provocada pela incerteza quanto à
recuperação pós-crise da economia mundial.
No mercado interno, a receita bruta proveniente do segmento de armazenagem passou de R$ 235,9 milhões (em
2008) para R$ 181,9 milhões (em 2009), representando uma redução de 23%.

A nova estratégia da Companhia redefiniu o foco do segmento de Instalações Industriais. Este segmento vinha
apresentando baixa contribuição para a receita bruta e, com o reposicionamento, passou a atuar apenas com
sistemas de movimentação e armazenagem de grãos em instalações portuárias, visando atender às boas
expectativas de investimentos nos próximos anos. Com isto, este segmento passou a ser denominado
Armazenagem Especial.
Em um ano de adversidades econômicas, as exportações da Companhia tiveram uma performance 56% inferior
ao ano de 2008, refletindo a redução dos investimentos nos principais países produtores de grãos. No entanto,
observando os negócios realizados, constata-se que houve uma retomada de clientes antigos, assim como a
conquista de novos relacionamentos comerciais. Esta situação tende a ter um maior reflexo com a retomada
econômica mundial, uma vez que o fortalecimento de parcerias comerciais históricas e as prospecções de novos
clientes internacionais deverão alavancar a participação do comércio exterior na receita da Companhia. A
valorização do real frente ao dólar, apresentada em 2009, também contribuiu para a diminuição da
competitividade do produto brasileiro em relação aos concorrentes internacionais. Como conseqüência houve
redução nas margens da Companhia, oriundas do comércio exterior.
Custo dos produtos vendidos
O CPV somou R$ 187,9 milhões em 2009, correspondendo a 87% da Receita Operacional Líquida da
Companhia. Este montante foi 24% inferior ao CPV apresentado em 2008 (R$ 248,7 milhões, 76% da Receita
Operacional Líquida). O crescimento do CPV em relação à receita (em 2009) está associado à redução das
margens operacionais forçada pela reação do mercado e o encolhimento do tamanho da demanda por
armazenagem.
Lucro bruto
O Lucro Bruto da Kepler Weber, em 2009, totalizou R$ 27,2 milhões, valor 66% inferior aos R$ 80,4 milhões
obtidos no mesmo período do ano anterior. A Margem Bruta recuou de 24% em 2008 para 13% em 2009,
refletindo as condições adversas de mercado que vigoraram neste período.
Despesas comerciais
As despesas comerciais recuaram em 37% no ano de 2009, quando comparadas a 2008, totalizando R$ 15,5
milhões. A redução mais significativa no ano foi a de comissões sobre vendas (R$ 9,9 milhões), devido ao baixo
volume de vendas comparado ao ano anterior. Cabe salientar que dentro da rubrica Despesas Comerciais estão
provisionados os valores com devedores duvidosos. Destas provisões, foram recuperados R$ 1,7 milhão em 2008
e R$ 247 mil em 2009, o que demonstra o esforço da Companhia na recuperação destes valores.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas em 2009 representaram 6,2% sobre a receita líquida enquanto em 2008
representaram 4,5%. O total destas despesas em 2009 foram de R$ 13,3 milhões, 10,5% inferiores às despesas de
2008, cujo valor foi de R$ 14,9 milhões.
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
As outras despesas operacionais líquidas em 2009 representaram 4,1% sobre a receita líquida, enquanto em 2008
representaram 1%. As outras despesas operacionais líquidas foram de R$ 8,9 milhões, 175,5% superiores a de
2008, cujo valor das outras receitas operacionais líquidas foi de R$ 3,2 milhões. O aumento nas despesas
operacionais líquidas em 2009 em relação a 2008 está associado a redução da atividade operacional do parque
industrial das controladas nos primeiros sete meses do exercício de 2009, ocasionando aumento da ociosidade
operacional. Neste exercício, a ociosidade do parque industrial montou em R$ 8.763 (R$ 204 em 31 de
dezembro de 2008). As controladas registraram este montante no resultado do exercício como despesa.
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
As receitas financeiras líquidas em 2009 foram de R$ 6,3 milhões, enquanto em 2008 as despesas financeiras
líquidas foram de R$ 34 milhões. O resultado positivo das receitas financeiras líquidas em 2009 foi representado
principalmente pela valorização do real frente ao dólar, que gerou um ganho de variação cambial de R$ 7,5
milhões, e as operações com derivativos, que em 2009 geraram um ganho de R$ 8,9 milhões, em 2008 estas
operações geraram uma perda de R$ 19,3 milhões.
A Companhia detém instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos à flutuação de moedas
estrangeiras e são utilizados exclusivamente para proteção de fluxo de caixa, não sendo utilizados em
negociações especulativas e venda a descoberto.

Imposto de renda e contribuição social
Em 2009, a Companhia registrou despesas de IRPJ e CSLL no valor de R$ 0,8 milhões (R$ 3,9 milhões em
2008). Neste exercício, houve o reconhecimento de IRPJ e CSLL diferidos, no valor de R$ 4 milhões, os quais
foram utilizados na compensação de juros e multa de passivos tributários, conforme previsto na Lei 11.941/09.
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
No ano de 2009, a Kepler Weber apresentou prejuízo líquido de R$ 3,0 milhões (prejuízo de R$ 3,3 milhões em
2008). O resultado negativo deste exercício está relacionado à redução dos negócios e a consequente redução nas
margens comerciais. A ociosidade operacional de R$ 11,6 milhões no primeiro semestre do ano impactou
negativamente o resultado do exercício.

10.2. Os diretores devem comentar
a)

Resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita bruta de vendas da Companhia advém principalmente da comercialização de sistemas de
armazenagens – como silos, secadores, transportadores e máquinas de limpeza – soluções voltadas à
pecuária leiteira – como tanques de leite e ordenhadeiras – e armazenagens especiais – como terminais
portuários.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
• Postergação dos investimentos por parte dos clientes, com reflexos negativos nas margens comerciais
da Companhia;
• A ociosidade operacional de R$ 11,6 milhões no primeiro semestre do ano impactou negativamente o
resultado do exercício.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
A retração do mercado verificada no ano de 2009, levou a Companhia a reduzir suas margens comerciais,
buscando a manutenção de clientes históricos e a realização de novos negócios. O preço por quilograma de aço
embarcado em 2009 foi de R$ 7,09, enquanto em 2008 foi de R$ 7,75, representando uma redução de 8,5% no
preço por quilograma em 2009.
A desvalorização do real frente ao dólar impactou negativamente no resultado das exportações da Companhia em
2009. A receita bruta consolidada da Kepler Weber, relativa às exportações, montou em R$ 49 milhões em 2009
(R$ 111 milhões em 2008), bem como a receita bruta por quilograma exportado reduziu de R$ 8,76 em 2008
para R$ 6,54 em 2009, representando uma redução de 25,3% no preço por quilograma em 2009, relativos as
exportações.
Em 2009, com a retração do mercado observada neste período, houve redução no volume de peso embarcado,
passando de 47.297 toneladas em 2008, para 34.864 toneladas em 2009, representando uma redução de 26% no
volume embarcado em 2009.
Informamos que a introdução de novos produtos ocorrida no final do exercício de 2009, especificamente a linha
KW Fazenda – solução de armazenagem para pequenos e médios produtores de grãos, não trouxe impacto
significativo nas receitas da companhia neste exercício, bem como, não identificamos efeitos nas receitas
relativas à inflação ocorrida no exercício citado.
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, câmbio e taxa de juros
no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
No ano de 2009 não foram observadas variações significantes de preços nos principais insumos da Companhia,
sendo que a elevação do CPV (Custo dos Produtos Vendidos) em relação à receita líquida ocorreu devido a
flexibilização das margens comerciais, conforme exposto no item anterior.

A Companhia apresentou em 2009, no consolidado, um resultado financeiro líquido de R$ 6 milhões,
provenientes, principalmente, de variações cambiais ativas, de ganhos em operações de NDF (Non Deliverable
Forward) e de receitas de aplicações financeiras, conforme demonstrado abaixo:
Receitas Financeiras
Juros apropriados/obtidos
Variação cambial/monetária ativa
Instrumentos financeiros derivativos
Receitas com aplicações financeiras
Outras receitas financeiras

Controladora
Dez/2009
Dez/2008
755
7.799
2.823
6.336
9.782
2.190
618
4.121
47
20
14.025
20.466

Dez/2009
8.474
10.231
6.390
4.280
29.375

Consolidado
Dez/2008
8.161
6.624
7.200
2.471
24.456

Despesas financeiras
Encargos financeiros s/empréstimos e financiamentos
Juros de mora, IOF contratuais
Variação cambial/monetária passiva
Instrumentos financeiros derivativos
Despesas com fiança bancária
Outras despesas financeiras

Controladora
Dez/2009
Dez/2008
(11.384)
(9.122)
(818)
(4.078)
(2.497)
(9.081)
(997)
(23.569)
(423)
(1.728)
(297)
(741)
(16.416)
(48.319)

Dez/2009
(14.166)
(3.546)
(2.751)
(1.339)
(520)
(703)
(23.025)

Consolidado
Dez/2008
(15.069)
(4.899)
(9.488)
(25.969)
(1.728)
(1.349)
(58.502)

Resultado Financeiro Líquido

(2.391)

(27.853)

6.350

(34.046)

10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se
espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados
a. Introdução ou alienação de segmento operacional
Não se aplica
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não se aplica
c. eventos ou operações não usuais
Em 30 de novembro de 2009 a Companhia aderiu ao programa de redução e parcelamento de tributos
conforme a Lei 11.941/09 assim como das suas controladas Kepler Weber Industrial S.A. e Kepler
Weber Inox Ltda. Dessa forma, na mesma data, foi registrado contabilmente uma redução no passivo da
controladora de R$ 2.872 e de R$ 2.333 no consolidado, visto o reconhecimento de contenciosos
tributários os quais não havia possibilidade de ganho, relativo a impostos.
10.4. Os diretores devem comentar
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações nº 6404/76, e
alterações produzidas pela Lei nº 11.638/07, e pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº
11.941/09, normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Pronunciamentos
Técnicos emitidos pelo IBRACON – Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes e
Pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas
internacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e orientações
foram emitidos durante o ano de 2009 com aplicação mandatória para os exercícios encerrados a partir
de dezembro de 2010 e para as demonstrações financeiras de 2009 a serem divulgadas em conjunto com
as demonstrações de 2010 para fins de comparação.
A Companhia e suas controladas estão em processo de avaliação dos potenciais efeitos relativos a esses
pronunciamentos, interpretações e orientações, os quais poderão ter impacto relevante nas
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009 a serem
apresentadas comparativamente às demonstrações financeiras relativas ao exercício a findar-se em 31
de dezembro de 2010, bem como sobre os próximos exercícios.

As demonstrações financeiras consolidadas do próximo exercício serão elaboradas conforme o CPC 37
– Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade (Texto válido para as companhias abertas
que vão adotar IFRS pela primeira vez), conforme Instrução CVM 457 de 13.07.2007.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalvas nem ênfases no parecer dos auditores independentes nos exercícios de 2009 e de
2008
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou
complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa
duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira,
custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros
A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para registrar certos ativos,
passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas considerando
estimativas referentes à provisão de passivos contingentes, provisão para devedores duvidosos, a estimativa da
vida útil dos bens do ativo imobilizado, apuração dos valores de mercado de derivativos, determinação de
provisão para imposto de renda e outros similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às
estimativas.
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras estão definidas a seguir:
a. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo com
liquidez imediata que apresentam risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras estão
representadas por CDB, certificados de depósito bancários, indexados à variação do certificado de depósito
interbancário (CDI). As aplicações financeiras estão registradas aos valores nominais acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado, de acordo com taxas
pactuadas com as instituições financeiras.
b.

Apuração do resultado
O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. A receita de vendas de produtos é
reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios significativos inerentes aos produtos são
transferidos para o comprador. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua
realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

c.

Estimativas contábeis
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
que a Administração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas
contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado,
provisão para redução ao valor recuperável, provisão para devedores duvidosos, provisão para desvalorização
de estoques, imposto de renda diferido ativo, provisão para contingências, mensuração de instrumentos
financeiros e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões
inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos
trimestralmente.

d.

Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de
dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e
financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas.
Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os
instrumentos financeiros não derivativos são mensurados conforme descrito abaixo.

•

Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor recuperável.

•

Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia detém instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos à flutuação de
moedas estrangeiras.

Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo. Custos de transação atribuíveis são
reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são
mensurados pelo valor justo e as alterações são contabilizadas no resultado.
e.

Moeda estrangeira
A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o real de acordo com as normas descritas
no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Deliberação CVM N° 534/2008.
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são
convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda
estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e
as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na
demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda
estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação
ao valor justo quando este é utilizado.

f.

Ativos circulantes e não circulantes
•
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando
aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia,
menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.
A Companhia avaliou o efeito de ajuste a valor presente (AVP) sobre saldo de contas a receber de
clientes e receita de vendas. Os valores calculados não foram considerados relevantes, não gerando
ajustes.
As provisões para riscos de crédito foram constituídas segundo análises individualizadas, considerando
os prazos de vencimento, histórico de perdas, experiência da Administração, existência de garantias
reais, renegociação dos créditos e devedores em situação de concordata ou falência. A Administração
considera que a mesma foi calculada em montante suficiente para cobrir eventuais perdas na realização
dos créditos.
•

Estoques
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos
relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. No caso de produtos
industrializados, em processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com base na
capacidade normal de produção. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de
mercado.

•

Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados pelo valor líquido de realização.

•

Investimentos
Os investimentos em controladas são avaliados por equivalência patrimonial.
Outros investimentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo de aquisição,
deduzido de provisão para desvalorização, enquanto aplicável.

•

Ativo imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e demais encargos
financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas
mencionadas na Nota Explicativa nº 11 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens
com os respectivos valores residuais.
No exercício de 2009 a Companhia e suas controladas revisaram a estimativa de vida útil dos bens
integrantes do ativo imobilizado. Em relação aos grupos de prédios e benfeitorias, instalações, móveis e
utensílios, a nova avaliação de vida útil realizada não demonstrou alterações significativas nas vidas
úteis estimadas até o exercício findo em 31 de dezembro de 2009. Relativamente aos grupos de
máquinas e equipamentos, veículos e equipamentos de informática as vidas úteis estimadas foram
reavaliadas e a depreciações destes itens refletiram as novas vidas úteis de forma prospectiva.
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item
do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando
incorrido.

•

Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, e os gerados internamente pela
Companhia. Os seguintes critérios são aplicados:


Ativos intangíveis adquiridos de terceiros: são mensurados pelo custo total de aquisição menos as
despesas de amortização.



Ativos intangíveis gerados internamente: são reconhecidos como ativos apenas na fase de
desenvolvimento desde que sejam demonstrados os seguintes aspectos:



-

Viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponível para uso
ou venda;

-

Intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo;

-

Capacidade para usar ou vender o ativo intangível;

-

Demonstrar a existência de mercado ou outras formas de auferir benefícios econômicos;

-

Disponibilidade de recursos técnicos e financeiros;

-

Capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu
desenvolvimento;

Os ativos intangíveis com vida útil definida possuem as seguintes taxas de amortização:
Am ortização

•

Desenvolvimento de novos projetos

20%

Softw ares e licenças

20%

Redução ao valor recuperável de ativos
Os ativos do imobilizado e do intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente,
caso haja indicadores de perda de valor. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida têm a
recuperação do seu valor testada anualmente independentemente de haver indicadores de perda de
valor.

g. Passivos circulante e não circulante
Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
balanço patrimonial.
A Companhia avaliou o efeito de ajuste a valor presente sobre saldos de passivo e não identificou valores
relevantes a serem ajustados.
h.

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.

i.

Benefícios a empregados
Os custos de patrocínio de plano de pensão de contribuição definida, planos de assistência médica,
odontológica e seguros de vida, são reconhecidos como despesas.

j.

Subvenção governamental
Uma subvenção governamental é reconhecida no resultado ao longo do período, confrontada com as despesas
que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições do CPC 07 - Subvenções e
Assistências Governamentais. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a
contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo é efetuada em conta específica de passivo (ou
como conta redutora do ativo).

k.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Os valores apresentados nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2009 e 2008 consideram a
adoção ao Regime Tributário Transitório (“RTT”), pela Companhia e suas controladas, conforme facultado
pela MP 449/08, que tem por objetivo manter a neutralidade fiscal das alterações na legislação societária
brasileira, introduzidas pela Lei 11.638/07 e pela própria MP 449/08. Os efeitos fiscais temporários, quando
aplicável, gerados por conta da adesão ao RTT estão apurados e apresentados no Imposto de Renda e
Contribuição Social diferidos.
Os impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição social e diferenças
temporárias foram constituídas em conformidade com a Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, e
consideram o histórico de rentabilidade e a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros fundamentada
em estudo técnico de viabilidade, aprovado pelos órgãos da Administração e Conselho Fiscal, o qual é
revisado anualmente.

10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas
para corrigi-las
A Companhia investiu em 2009 na implantação de um novo ERP, que juntamente aos procedimentos
internos de controle e da metodologia de elaboração de demonstrações financeiras, são suficientes para
assegurar a confiabilidade, eficiência, precisão destas demonstrações, atendendo aos padrões exigidos
de governança coorporativa e as exigências do mercado.

b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
Não foram identificadas pelos auditores independentes deficiências significativas que pudessem
comprometer as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2009.

10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os diretores devem
comentar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não se aplica.
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não se aplica.
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não se aplica.

10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do
emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não se aplica.
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não se aplica.

mantenha

riscos e

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Não se aplica.
iv. contratos de construção não terminada
A Companhia possui obras em andamento em 31 de dezembro de 2009, cujo valor aplicado foi de
R$ 4,5 milhões, os quais foram financiados com recursos próprios. Para conclusão destas obras a
Companhia possui compromissos já firmados com empreiteiros e outros fornecedores. Tais
compromissos serão cumpridos com recursos próprios e de recursos provenientes da geração futura
de caixa. O valor destes compromissos já firmados é de R$ 4 milhões, em 31 de dezembro de 2009.
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não se aplica
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não se aplica
10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item
10.8, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional,
as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Quando da execução dos contratos das obras em andamento, os mesmos serão registrados como obras
em andamento, no ativo não circulante, imobilizado.

b. natureza e o propósito da operação
As obras em andamento da Companhia referem-se, basicamente, a reformas e adaptações das
instalações, sendo que os contratos são firmados buscando a garantia da execução dos serviços no prazo
e valores acordados.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
O valor das obrigações referente aos contratos de construção já foram informados no item 10.8, letra
(a), inciso (iv).

10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor,
explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
Com o objetivo de criar uma plataforma de crescimento a longo prazo, a Companhia iniciou em
2009, os seguintes projetos de investimento:
a) especialização das plantas de Campo Grande (MS), que passará a produzir toda a linha de
secadores de grãos da Companhia, e de Panambi (RS), que será responsável pela industrialização
dos demais produtos da Kepler Weber;
b) implantação de um novo ERP (EMS Datasul);
c) desenvolvimento de novos produtos.
Tais investimentos montaram no valor de R$ 11 milhões no exercício de 2009.
ii. fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia financia seus projetos de investimentos com a sua geração própria de caixa.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não se aplica
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não se aplica
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Existem projetos de desenvolvimento de novos produtos em andamento ainda não divulgadas.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não se aplica
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Não se aplica

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Conforme descrito acima, na letra (a), inciso (i), o montante gasto em desenvolvimento de novos
produtos foi de R$ 2,2 milhões em 2009.
10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e
que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Não foram identificados outros fatores além dos já mencionados, que possam influenciar de maneira
significativa o desempenho operacional da Companhia.

Destinação dos Resultados (Instrução CVM 481 – Anexo 9-1-II)
ANEXO 9-1-II
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
1. Informar o lucro líquido do exercício
A Companhia apresentou prejuízo no exercício de 2009.
2.

Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e
juros sobre capital próprio já declarado.
Não foram distribuídos dividendos além dos dividendos obrigatórios sobre as ações preferências classe “B”, no
valor de R$ 383 mil, as quais não são negociadas na Bolsa de Valores.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Não se aplica no exercício de 2009.
4.

Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de
exercícios anteriores
Não se aplica no exercício de 2009.
5.

Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada
espécie e classe
Ver item 2, acima.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
Não aplicável em 2009.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio
Não aplicável em 2009.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Não aplicável em 2009.

6.

Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Não aplicável em 2009.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não aplicável em 2009.

7.

Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Não aplicável nestes exercícios, devido a Companhia não ter apresentado lucro.
b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
Idem item anterior.

8.

Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Não destinado
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Não aplicável neste exercício.
c.

Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos:
i.
Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Serão distribuídos dividendos prioritário fixo cumulativo mensal, calculado com base na variação da
taxa de juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (“TJLP”),
acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de emissão
das ações preferenciais de classe “B”, ou seja, R$ 0,3027 (trinta centavos e vinte sete milésimos de
real) (“Dividendo Fixo”).
ii.
Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos
fixos ou mínimos
Caso a Companhia não tenha obtido lucro em um determinado exercício os recursos “reserva especial
de resgate das ações preferenciais de classe “B”” poderão ser utilizado para pagar o Dividendo Fixo.
iii.
Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Caso o Dividendo Fixo não seja integralmente pago em um mês, o saldo não pago cumulará para o
mês seguinte, e assim sucessivamente, até o saldo do Dividendo Fixo não pago seja integralmente
quitado. O saldo do Dividendo Fixo não pago será corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de
3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo não pago desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento.
iv.
Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de
ações preferenciais
Em 2009, foram distribuídos R$ 383 mil em dividendos fixos.
v.
Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada
classe
Em 2009, aplicável apenas em relação as ações PNB, sobre as quais foram distribuídos R$ 383 mil.

9.

Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Do resultado do exercício, o lucro líquido terá 25% destinado aos acionistas na forma de dividendo.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Não aplicável no exercício de 2009.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não aplicável

10.

Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia
a. Informar o montante da retenção
Não aplicável
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive,
aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos
Não aplicável
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável

11. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Não aplicável
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não aplicável
d. Justificar a constituição da reserva
Não aplicável
12.

Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
No aplicável
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não aplicável

13.

Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Não se aplica
b. Identificar o montante destinado à reserva
Não se aplica
c. Descrever como o montante foi calculado
Não aplicável

14. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
Não aplicável
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não aplicável
15. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável
b. Explicar a natureza da destinação
Não Aplicável

Formulário de referência
Item 12.6 a 12.10 – Informações referente a eleição dos membros do Conselho Fiscal

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:

Conselheiro Fiscal
Nome

Ricardo Tavares Fernandes

Idade

48 anos – 12/01/1962

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

690.654.387-34

Cargo eletivo ocupado

Conselheiro Fiscal

Data de eleição

29/04/2010

Data da posse

03/05/2010

Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM - PREVI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários1:
Não aplicável à Companhia.

1
As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

CURRICULUM VITAE
Ricardo Tavares Fernandes

Rua Barão do Bom Retiro 2723 – Bloco 1 – Apt. 303

Brasileiro

20540-340 – Rio de Janeiro – RJ

Separado

Fone: 21 3870-1370 - Celular: 21 8889-4533

47 anos

E-mail: ricardotavares@previ.com.br

Mat. 8.612.132-4

Formação Acadêmica
MBA Executivo em Gestão Financeira – IAG PUC-RJ
Graduação em Ciências Contábeis – UERJ
Idiomas
Inglês Básico
Espanhol Básico
Experiência Profissional
01/1988 - Atual

PREVI
Gerente Executivo da Gerência Financeira – Cargo Atual
Principais Funções Exercidas Anteriormente:
Gerente de Agência – Rede Varejo
Gerente de Administração – Rede Atacado (Corporate)
Analista Sênior – DIMEC (Renda Fixa)
Gerente de Crédito – SUPER-RJ
Auditor
Assessor da Área de Crédito – SUPER-RJ

Cursos e Certificações Adicionais
Novos Gestores – 1997
Gestores – 1998
Certificação Legal Básica ANDIMA
Certificação Legal Avançada ANBID – CPA-20
Certificações Internas: Crédito, Gestão Financeira, Economia e Finanças e Marketing
Realizações
Etapa Ouro no Programa SINERGIA nos anos em que fui Gerente da Ag. Rua da Assembléia-RJ,
com pontuação superior a 400 pontos em todos os acordos de trabalho.
Modernização do Sistema de Tesouraria da PREVI, com a automação dos meios de pagamento.
Migração do Grupo Petrobrás para o Atacado e criação da Ag. Corporate Petróleo
Implantação de Espaço Estilo (Alta Renda)

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do
emissor
Não

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não

b) controlador direto ou indireto do emissor
Não

c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:

Conselheiro Fiscal - Suplente
Nome

Alvorino Osvaldt

Idade

57 anos – 01/05/1952

Profissão

Advogado

CPF ou número do passaporte

134.158.320-15

Cargo eletivo ocupado

Cons. Fiscal - Suplente

Data de eleição

29/04/2010

Data da posse

03/05/2010

Prazo do mandato

01 ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM - PREVI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários2:
Não aplicável à Companhia.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

2

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

CURRICULUM VITAE
Alvorino Osvaldt

Av. Presidente Vargas, 284/107

Brasileiro

96180-000 – Camaqua – RS

Casado

Fone: 51 3671-3144 - Celular: 51 9977-8489

57 anos

E-mail: aosvaldt@terra.com.br

Formação Acadêmica
Graduação em Direito – ULBRA
Graduação em Administração – Fundação de Ensino Superior da Região Centro Sul
Experiência Profissional
Vice Presidente Conselho de Administração Colégio Pastor Dohms
Jun/2009 – Atual
Presidente do Conselho de Unidade do Campus de Camaqua do Colégio do Pastor Dohms
Abr/2008 – Atual
Vice Presidente do Conselho de Unidade do Campus de Camaqua do Colégio do Pastor Dohms
Mar/2007 – Mar/2008

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do
emissor
Não

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não

b) controlador direto ou indireto do emissor
Não

c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:

Conselheiro Fiscal
Nome

Marcus Moreira de Almeida

Idade

44 anos – 11/01/1966

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

873.038.687-04

Cargo eletivo ocupado

Conselheiro Fiscal

Data de eleição

29/04/2010

Data da posse

03/05/2010

Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – BB BI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda
que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários3:
Não aplicável à Companhia.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

3

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

CURRICULUM VITAE
Marcus Moreira de Almeida

Rua Cinco de Julho, 375 AptO 704 - Icarai - Niteroi – RJ

Brasileiro

Fone: (21) 3808.3580

Casado

E-mail: IZINGLER@BB.COM.BR

44 anos

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas - UFF Universidade Federal Fluminense

ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA Executivo em Finanças - IBMEC

IDIOMAS ESTRANGEIROS (indicar nível):
Inglês - nível intermediário

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
Governança Corporativa - Fundação Dom Cabral (MG)
APG Amana Key - Programa de Gestão Avançada
Certificação Profissional ANBID - CPA20

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO BB (Cargos efetivos a partir de RF 07):
Analista Sênior- DIFIN (RJ): 01/10/1997 a 03/01/2001 - 39 meses
Gerente de Divisão - DIFIN (RJ): 04/01/2001 a 21/01/2008 - 85 meses
Gerente Executivo - DIFIN (RJ): 22/01/2008 - cargo atual ha 12 meses

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do
emissor
Não

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos
3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não

b) controlador direto ou indireto do emissor
Não

c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:

Conselheiro Fiscal - Suplente
Nome

Ilenor Elemar Zingler

Idade

51 anos – 25/01/1959

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

265.768.210-34

Cargo eletivo ocupado

Cons. Fiscal - Suplente

Data de eleição

29/04/2010

Data da posse

03/05/2010

Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – BB BI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda
que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários4:
Não aplicável à Companhia.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

4

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

CURRICULUM VITAE
Ilenor Elemar Zingler

SQSW 103, BLOCO J AP. 410

Brasileiro

BRASÍLIA (DF) - 70670-310

Casado

Fone: 61 3310-3200 - Celular: 61 9272-9563

51 anos

E-mail: IZINGLER@BB.COM.BR

GRADUAÇÃO:
- LETRAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS/INGlLÊS – UNISINOS
- LETRAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS/ALEMÃO – UNISINOS
- DIREITO – 10.º SEMESTRE - UNICEUB

ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
- COPPEAD/UFRJ – FORMAÇÃO BÁSICA PARA EXECUTIVOS
- ESPM – PÓS-GRADUAÇÃO EM MARKETING

MESTRADO E DOUTORADO (Stricto Sensu):
- UFRGS - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

IDIOMAS ESTRANGEIROS (indicar nível):
- INGLÊS (BOM) – CULTURA INGLESA/CAMBRRIDGE – BEC 2 E INGLÊS PARA NEGÓCIOS –
AVANÇADO.
- ALEMÃO (BOM) – KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
- FUNDAÇÃO DOM CABRAL – CURSO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
- BANCO DO BRASIL – ECONOMIA APLICADA
- BANCO DO BRASIL – FUNDMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO BB (Cargos efetivos a partir de RF 07):
Funcionário do Banco do Brasil, onde tomou posse em 1982, na carreira administrativa. Atualmente ocupa
o cargo de Gerente Executivo na Unidade Auditoria Interna, localizada em Brasília (DF).
AFR
6
6
131
16
19
14
174
58
14
174
174
14

Comissão
Assessor Presi
Chefe Adjunto
Chefe Adjunto
Assessor Master
Geren Divisão
Geren Executivo
Geren Divisão
Assessor Master
Geren Executivo
Geren Divisão
Geren Divisão
Geren Executivo

Início
05/07/1993
28/08/1996
01/09/1996
18/02/1998
05/12/1999
18/12/2000
01/11/2001
10/12/2001
25/02/2002
14/07/2003
01/03/2004
13/01/2005

Fim
27/08/1996
30/08/1996
17/02/1998
04/12/1999
17/12/2000
31/10/2001
09/12/2001
24/02/2002
13/07/2003
29/02/2004
12/01/2005

Pref
8009
8009
8552
8552
9900
9900
9900
9900
9990
9990
8150
8150

Dependência
COTEC-Consultoria Técnica
COTEC-Consultoria Técnica
Desenvolvimento Empresarial
Desenvolvimento Empresarial
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Dir. Estratégia e Organização
Dir. Estratégia e Organização
Auditoria Interna
Auditoria Interna

UF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

INSTRUTOR CEFOR (Áreas de Interesse: Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Economia, Estatística e afins):
É instrutor da área de formação de gerentes e na área de comunicação e expressão.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORA DO BB:
CARGOS EFETIVOS DE DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO:
Desde jan./2006, é membro do Comitê de Auditoria da Brasilprev, empresa que tem como principais
sócios o Banco do Brasil e o Principal Group dos EUA. Atualmente é Coordenador daquele Colegiado.
É membro suplente do Conselho Fiscal da Fundação Banco do Brasil.

CONSULTORIA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Áreas de Interesse:
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística e afins):
nihil
EXPERIÊNCIA DOCENTE Áreas de Interesse: Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Economia, Estatística e afins):
Na academia, atuou como professor no curso de pós-graduação Inteligência Organizacional na Era da
Informação, da Universidade de Brasília, onde ministrou a disciplina Planejamento Estrat égico.
Na Universidade de São Paulo, ministrou a disciplina Inteligência Competitiva no curso de pós-graduação
Serviços de Varejo Bancário.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do
emissor
Não

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não

b) controlador direto ou indireto do emissor
Não

c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

Formulário de referência
13. Remuneração dos administradores
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos :
a) Objetivos da política ou prática de remuneração
A prática de remuneração da administração da Companhia está em linha com as melhores práticas de
governança corporativa, visando atrair e reter os melhores profissionais do mercado. A verba global de
remuneração, compreendendo fixa e variável, estabelecida anualmente pela Assembléia Geral de Acionistas, tem
como objetivo estimular a cultura empreendedora e orientada para resultados, alinhando os interesses da
administração da Companhia com os dos seus acionistas.
A remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente alinhada ao
desempenho esperado pelos acionistas da Companhia assim como aos interesses dos próprios executivos em
questão.
b) Composição da remuneração, indicando:
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Os membros do Conselho de Administração, assim como os membros do Conselho Fiscal, recebem
apenas remuneração fixa mensal pelo desempenho de suas funções.
Por sua vez, a remuneração da diretoria estatutária é composta de uma parte fixa e outra variável. A
parte fixa é composta pelos honorários, plano de saúde e plano de previdência. A parte variável é composta por
bônus e depende de um processo de avaliação de desempenhos comportamentais e de resultados na atividade. O
objetivo de cada elemento da política de remuneração dos administradores é incentivar o alinhamento de
interesses dos acionistas com as metas da Companhia, de forma a estimular o comprometimento dos mesmos e
também atrair e reter profissionais altamente qualificados.
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Em 2009, a remuneração total da diretoria, teve a seguinte destinação: 83 % de remuneração fixa e 17%
de remuneração variável.
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Não há metodologia de cálculo e de reajuste específico para cada um dos elementos, uma vez que são
reajustados de acordo com os valores do mercado.
iv. Razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração fixa está de acordo com as práticas adotadas pelo mercado. A composição da
remuneração variável está vinculada ao cumprimento de metas estabelecidas previamente e visam tanto o
alinhamento com os interesses dos acionistas como estabelecer desafios e reter talentos.

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
A remuneração dos administradores é baseada na avaliação dos principais indicadores de desempenho
da Companhia: EBITDA, ROE (Return On Equity) e Lucro Líquido
.
d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A remuneração é estruturada a partir do plano de metas e do orçamento aprovado pelo Conselho de
Administração para o exercício. Tendo em vista os indicadores de desempenho, o EBITDA e o Lucro Líquido
são excludentes, ou seja, caso não atingidos, não há pagamento de bonificação.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
A prática de remuneração se alinha na medida em que esteja de acordo com o planejamento estratégico
adotado pelo Conselho de Administração, em linha com os valores da Companhia. Além disso, essa prática visa
o incentivo na melhoria da gestão da Empresa e a permanência dos seus executivos, proporcionando ganhos ao
estimular o comprometimento com os resultados de curto e longo prazos. Os indicadores de desempenho são
relacionados diretamente através de análises trimestrais dos indicadores visando corrigir eventuais desempenhos
inferiores.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Não aplicável à Companhia.
g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável à Companhia.

13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração,
da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :

Ano 2009

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

7

4

3

14

455

1.582

160

2.197

-

302

-

302

- Remuneração por participação em comitês

-

-

-

-

- Outros

-

-

-

-

- Bônus 2

-

500

-

500

- Participação nos Resultados

-

-

-

-

- Remuneração por participação em comitês

-

-

-

-

- Comissões

-

-

-

-

- Outros

-

-

-

-

Benefícios Pós Emprego

-

-

-

-

Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo

-

-

-

-

Remuneração Baseada em Ações

-

-

-

-

455

2.385

160

3.000

Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos

1

Remuneração Variável Anual

Total (R$ mil)
1
2

Plano de saúde, Plano de Previdência e FGTS.
O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.

Ano 2010

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

7

5

3

15

590

2.185

133

2.908

-

356

-

356

- Remuneração por participação em comitês

-

-

-

-

- Outros

-

-

-

-

- Bônus 2

-

1.650

-

1.650

- Participação nos Resultados

-

-

-

-

- Remuneração por participação em comitês

-

-

-

-

- Comissões

-

-

-

-

- Outros

-

-

-

-

Benefícios Pós Emprego

-

-

-

-

Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo

-

-

-

-

590

-

-

-

4.191

133

4.914

Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos

1

Remuneração Variável Anual

Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)
1
2

Plano de saúde, Plano de Previdência e FGTS.
O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.

13.3.
Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
Ano 2009

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

7

4

3

Total
14

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

1.331

-

1.331

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

1.331

-

1.331

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

500

-

500

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Número de Membros
1

Bônus (em R$ mil)

Participação no resultado (em R$ mil)

1

O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.

Ano 2010

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

7

5

3

Total
15

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

1.650

-

1.650

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

1.650

-

1.650

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Número de Membros
1

Bônus (em R$ mil)

Participação no resultado (em R$ mil)

1

O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.

13.4.
Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente,
descrever:
a) Termos e condições gerais
Não aplicável à Companhia.
b) Principais objetivos do plano
Não aplicável à Companhia.
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
Não aplicável à Companhia.
d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
Não aplicável à Companhia.
e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
Não aplicável à Companhia.
f) Número máximo de ações abrangidas
Não aplicável à Companhia.
g) Número máximo de opções a serem outorgadas
Não aplicável à Companhia.
h) Condições de aquisição de ações
Não aplicável à Companhia.
i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não aplicável à Companhia.
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Não aplicável à Companhia.
k) Forma de liquidação
Não aplicável à Companhia.
l) Restrições à transferência das ações
Não aplicável à Companhia.
m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
Não aplicável à Companhia.

n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Não aplicável à Companhia.
13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e
outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de
encerramento do último exercício social
2009
Conselho de Administração

Ações Ordinárias

Antônio Aguiar Filho

1

Armando Galhardo Nunes Guerra Junior

1

Aroldo Ceotto

1

Jorge Luiz Guimarães Barnasque

100

Nelio Henriques Lima

1

Sergio Ricardo Miranda Nazaré

1

Vitor Paulo Camargo Gonçalves

1

Diretoria Estatutária
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

0

Nolci Paulo Baptista dos Santos

0

Manoel Piragibe

0

Wilfried Reinhardt Toth

0

Conselho Fiscal
André Holanda de Melo

0

Brás Ferreira Machado

0

Hugo Miguel Medeiros do Vale

0

13.6.
Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria
estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
Não aplicável à Companhia.
13.7.
Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final
do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
Não aplicável à Companhia.
13.8.
Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com
o seguinte conteúdo:
Não aplicável à Companhia.

13.9.
Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções,
indicando, no mínimo:
a) Modelo de precificação
Não aplicável à Companhia.
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros
livre de risco
Não aplicável à Companhia.
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado
Não aplicável à Companhia.
d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável à Companhia.
e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável à Companhia.
13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:

Exercício Social 2009
Número de membros
Nome do plano
Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente
Valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência até
o encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (R$ x mil)
Valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (R$ x mil)

Conselho de
Administração
7
-

Se há a possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições

4
Brasil Prev

Conselho
Fiscal
3
-

-

0

-

-

-

-

-

54

-

-

28

-

-

* Poderá ser resgatado somente da provisão
formada por suas contribuições, respeitando
a carência inicial e mínima entre resgates de
60 dias.
* Em caso de desligamento da empresa antes
de atingir a idade de elegibilidade ao
benefício, terão direito assegurado sobre a
provisão formada pelas contribuições do
participante. E nesse caso a provisão formada
pelas contribuições da empresa, também
terão direito assegurado, conforme regra de
tempo de contribuição ao Plano.

-

Diretoria Estatutária

13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de
administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal :
Exercício Social 2009

Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração Estatutária

Número de membros

7

4

3

Valor da maior remuneração individual (em
R$ mil)

70

1.124

48

Valor da menor remuneração individual (em
R$ mil)

70

144

48

Valor médio de remuneração individual (em
R$ mil)

70

494

48

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou
de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor
Não aplicável à Companhia.
13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada
órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou
indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Orgão

Exercício Social 2009

Conselho de Administração

15%

Diretoria Estatutária

80%

Conselho Fiscal

5%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do
emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por
exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da Diretoria por
qualquer razão que não a função que ocupam.
13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do
emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração ou da Diretoria
Estatutária reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e
de controladas da Companhia.
13.16.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes sobre este item 13.

