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Release de Resultados 2013
São Paulo, 24 de março de 2014 – A Kepler Weber S.A. (BM&FBovespa: KEPL3), Companhia controladora do Grupo
Kepler Weber, líder de mercado em armazenagem de grãos, anuncia hoje os resultados do ano de 2013. As informações
operacionais e financeiras a seguir, exceto quando indicadas de outra forma, são apresentadas em Reais, com base em
números consolidados e de acordo com as disposições contidas na legislação societária brasileira, nos pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas estabelecidas
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Em 31 de dezembro de 2013, a taxa de câmbio Real/Dólar (PTAX-Venda) era de
R$ 2,3426/USD 1,00.

Um ano de recordes que confirma nossa estratégia
Destaques do período: forte crescimento na receita líquida e na produtividade operacional







Receita Líquida: crescimento de 40,1% para R$ 594,8 milhões, reflexo do excelente momento
do mercado do agronegócio e da estratégia de diversificação bem sucedida da Companhia.
Lucro Bruto: R$ 161,9 milhões com um crescimento de 68,6% resultante principalmente dos
ganhos de produtividade e do aumento dos volumes.
Lucro Líquido: crescimento de 98,5% para R$ 62,1 milhões, decorrentes dos melhores
resultados operacionais e do menor endividamento.
EBITDA: R$ 98,3 milhões, com um crescimento de 72,8% e margem de 16,5%, alcançando os
best-in-class do setor.
Geração de caixa atingiu R$ 66,3 milhões, um crescimento significativo de 10% em relação ao
ano anterior.
Dívida Líquida ao final de 2013 era de R$ 2,2 milhões negativos, uma redução de R$ 24,8
milhões em relação ao final de 2012.

Principais Indicadores
(R$ milhões)

2013

2012

Δ%

Principais Indicadores
(R$ milhões)

Desempenho Operacional
Receita Líquida

594,8

424,4

(432,8)

(328,4)

161,9

Lucro Operacional

2013

2012

Δ%

Índices
2,3715

1,1948

+98,5%

+31,8% ROE

17,1%

9,7%

+7,4p.p.

96,0

+68,6% Margem Bruta

27,2%

22,6%

+4,6p.p.

84,1

42,1

+99,7% Margem Líquida

10,4%

7,4%

+3,0p.p.

Lucro Líquido

62,1

31,3

+98,5% Margem EBITDA

16,5%

13,4%

+3,1p.p.

EBITDA

98,3

56,9

+72,8% Margem Operacional

14,1%

9,9%

+4,2p.p.

Investimentos (R$ mil)

28,1

27,0

+3,9%

364,1

321,0

+13,4%

CPV
Lucro Bruto

Patrimônio Líquido *

+40,1% Lucro por Ação (R$)

* Saldo em 31 de dezembro.
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Mensagem aos Acionistas
O ano de 2013 foi excepcional para a agricultura brasileira e a Kepler Weber também colheu ótimos
resultados. Com crescimento de 40,1% na receita líquida, 98,5% de alta no lucro líquido e uma margem
EBITDA de 16,5%, a Kepler Weber teve um ano recorde em 2013, uma demonstração de que as
transformações realizadas desde 2010 foram bem sucedidas.
Os resultados em 2013 foram motivados por uma combinação de fatores externos positivos: excelente
safra, com a produção de grãos 12,5% maior na safra de 2012/2013, os altos preços das commodities e
um forte apoio do governo brasileiro para o setor do agronegócio, com linhas de créditos compatíveis
para financiamentos de longo prazo à armazenagem agrícola. Todos esses fatores contribuíram para
uma forte demanda por equipamentos de armazenagem agrícola, com o crescimento do mercado de
50% no ano.
Mas o excelente desempenho da Kepler Weber é também fruto das decisões estratégicas tomadas nos
últimos anos, que mudaram profundamente a Companhia, consolidando sua liderança no Brasil. Nesse
intervalo de tempo, a Kepler Weber investiu R$ 90 milhões para diversificar seu portfólio de produtos,
expandir sua presença em novos mercados de exportação, aumentar a capacidade de produção e obter
fortes ganhos de produtividade. Ao mesmo tempo, uma rígida disciplina financeira permitiu à Kepler
Weber gerar forte fluxo de caixa, reduzir significativamente a sua dívida e retomar o pagamento de
dividendos aos acionistas.
A alta de 236% no preço das ações da Kepler Weber em 2013 – a maior dentre todas as companhias
listadas na BM&FBovespa – impactou na multiplicação em 3,4 vezes do seu market cap, refletindo o
excelente desempenho da companhia. Como parte do compromisso com os seus acionistas e em linha
com a política de dividendos, a Administração irá propor à Assembleia Geral Ordinária o pagamento,
para 2013, de um dividendo total de R$ 0,9043 por ação ordinária de emissão da Companhia, o que
compreende um desembolso de 4,0% da receita líquida.
A Kepler Weber tem como objetivo continuar a trajetória positiva em 2014, no contexto de um
crescimento mais vigoroso em que a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) prevê uma safra
de grãos de 188,7 milhões de toneladas no ano-safra 2013/2014. A Kepler Weber planeja investir R$ 65
milhões este ano, mais do que duplicando o CAPEX histórico, em projetos para modernizar ainda mais
as plantas fabris, melhorar a produtividade e expandir as vendas em mercados-chave. A empresa vem
atualizando continuamente o seu modelo de negócio, inovando e desenvolvendo novos serviços para
melhor atender nossos clientes.
Os elevados resultados e ganhos operacionais comprovam que a Kepler Weber tem superado as
dificuldades que enfrentou no passado e está escrevendo um novo capítulo da sua história. Com um
modelo de negócio fortalecido e um balanço sólido, a Kepler Weber está bem posicionada para se
beneficiar de um maior crescimento do setor do agronegócio no Brasil, consolidar sua liderança em
soluções de armazenagem de grãos, estabelecer-se como um player relevante no mercado de
equipamentos de movimentação de granéis e continuar a criar valor para todos os seus stakeholders.
A Administração
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4T13 e acumulado 2013: principais indicadores
Aumento expressivo do lucro líquido e da margem bruta

Principais Indicadores
(R$ milhões)

4T13

4T12

Δ%

2013

2012

Δ%

Desempenho Operacional
Receita Líquida

179,5

158,4

+13,3%

594,8

424,4

+40,1%

(127,2)

(118,9)

+7,0%

(432,8)

(328,4)

+31,8%

Lucro Bruto

52,4

39,6

+32,3%

161,9

96,0

+68,6%

Lucro Operacional

23,7

22,7

+4,2%

84,1

42,1

+99,7%

Lucro Líquido

25,0

20,0

+25,0%

62,1

31,3

+98,5%

EBITDA

26,3

27,6

-4,4%

98,3

56,9

+72,8%

CPV

Índices
Margem Bruta

29,2%

25,0%

+4,2p.p.

27,2%

22,6%

+4,6p.p.

Margem Líquida

14,0%

12,7%

+1,3p.p.

10,4%

7,4%

+3,0p.p.

Margem EBITDA

14,7%

17,4%

-2,7p.p.

16,5%

13,4%

+3,1p.p.

Margem Operacional

13,2%

14,3%

-1,1p.p.

14,1%

9,9%

+4,2p.p.

Desempenho Operacional-Financeiro
Forte aumento da receita líquida
O alto nível de atividade ao longo do ano, impulsionado pelo
programa Finame-PSI e pela safra recorde, refletiu no aumento de
40,1% da Receita Líquida consolidada, de R$ 424,4 milhões em
2012 para R$ 594,8 milhões em 2013 (R$ 158,4 milhões 4T12 vs R$
179,5 milhões 4T13).
No mercado interno, a Receita Líquida proveniente das soluções
Kepler Weber de armazenagem agrícola apresentou crescimento de
59% em 2013 na comparação com 2012, totalizando R$ 453,9
milhões. Na comparação trimestral, esse segmento apresentou
aumento de 15,1%, passando de R$ 111,8 milhões no 4T12 para R$
128,6 milhões no 4T13.
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A taxa de sucesso dos negócios no mercado brasileiro de armazenagem de grãos nos quais a
Companhia participou no ano de 2013, apresentou um crescimento de 7,3 p.p., passando de 54,2% em
2012 para 61,5%, ampliando sua liderança no mercado doméstico, demonstrado pela confiança cada
vez mais depositada em seus produtos.
Já a Receita Líquida das exportações apresentou um recuo de 17,9% na comparação anual, e um
recuo de 10,4% na comparação trimestral, registrando R$ 27,6 milhões no 4T13 contra R$ 30,8 milhões
no mesmo período do ano anterior.
Pelo terceiro ano seguido, a linha de Peças e Serviços vem apresentando um aumento expressivo na
Receita Líquida (variação positiva de 11,9%), passando de R$ 20,5 milhões em 2012 para R$ 22,9
milhões em 2013. Na variação trimestral, esse avanço fica mais evidente, com esse componente
passando de R$ 5,9 milhões no 4T12 para R$ 7,4 milhões no 4T13.
Já a Receita Líquida de Movimentação de Granéis Sólidos, cujo ciclo é independente e desconectado
do ciclo da Armazenagem Agrícola, apresentou faturamento de R$ 39,5 milhões em 2013 em
comparação a R$ 23,0 milhões apresentados em 2012, um crescimento significativo de 71,7%. Na
comparação trimestral, esse segmento passou de R$ 9,9 milhões no 4T12 para R$ 15,9 milhões no
4T13. Este crescimento está em linha com o plano traçado para esse segmento e contribui de forma
positiva para o resultado da Companhia.
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Melhora expressiva do Custo dos Produtos Vendidos (CPV)
O CPV somou R$ 432,8 milhões no ano de 2013, correspondendo a 72,8% da Receita Líquida da
Companhia, contra R$ 328,4 milhões no ano de 2012 (77,4% da Receita Líquida), apresentando um
decréscimo de 4,6 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. Os ganhos de produtividade e
margem contribuíram para esta redução. Na comparação 4T13 vs 4T12, a variação foi de 7,0%, menor
que o crescimento da Receita Líquida, refletindo igualmente os ganhos de produtividade.

Forte crescimento do lucro bruto
O Lucro Bruto da Kepler Weber no ano de 2013 totalizou R$ 161,9 milhões, valor 68,6% superior aos
R$ 96,0 milhões obtidos no ano anterior.
A Margem Bruta cresceu 4,6 p.p. no ano de 2013, reflexo de uma política de diferenciação comercial,
do processo contínuo de contenção de despesas e do aumento da produtividade industrial, viabilizado
pelos investimentos realizados nas fábricas ao longo dos últimos três anos.
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Melhoras nas despesas operacionais em relação à receita líquida
Despesas com vendas
As despesas com vendas apresentaram aumento devido ao nível de atividade registrado no período e
totalizaram R$ 36,8 milhões em 2013. No ano anterior as despesas com vendas totalizaram R$ 26,6
milhões. Em relação à Receita Líquida mantiveram-se estáveis. Na variação trimestral, o impacto
principal foi devido à contabilização de comissões com vendas.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas apresentaram aumento (R$ 38,7 milhões em 2013 vs R$ 29,2
milhões em 2012), decorrente dos gastos com consultoria em projetos estratégicos, visando melhor
desempenho e busca de redução de custos. Apesar desse crecimento, as despesas em relação à
Receita Líquida estão 0,4 p.p. menores que em 2012.
Na comparação 4T13 vs. 4T12, as despesas operacionais foram afetadas pelos efeitos não recorrentes
de provisões de PLR e provisões de contingências (litígios antigos).
Despesas Operacionais (R$ mil)
Despesas com Vendas
% Receita Líquida

Despesas Gerais e Administrativas
% Receita Líquida

Despesa Total

4T13
(12.786)

4T12
Δ%
(7.677) +66,5%

2013
(36.755)

2012
(26.616)

Δ%
+38,1%

7,1%

4,8%

+2,3 p.p.

6,2%

6,3%

-0,1 p.p.

(12.729)

(10.731)

+18,6%

(38.703)

(29.161)

+32,7%

7,1%

6,8%

+0,3 p.p.

6,5%

6,9%

-0,4 p.p.

(18.408) +38,6%

(75.458)

(55.777)

+35,3%

(25.515)

Receitas financeiras apresentaram leve queda no ano
As receitas financeiras totalizaram R$ 17,5 milhões em 2013, 6,6% menor ao montante gerado no ano
de 2012, quando foram de R$ 18,8 milhões, oriundas da redução da taxa de rendimento das aplicações
financeiras.
Resultado Financeiro (R$ mil)
Receitas Financeiras
% Receita Líquida

Despesas Financeiras
% Receita Líquida

Resultado Financeiro Total

4T13
4.206

4T12
2.973

Δ%
+41,5%

2013
17.535

2012
18.782

Δ%
-6,6%

2,3%

1,9%

+0,4 p.p.

2,9%

4,4%

-1,5 p.p.

(5.097) +24,7%

(22.968)

(26.612)

-13,7%

(6.357)
3,5%

3,2%

+0,3 p.p.

3,9%

6,3%

-2,4 p.p.

(2.151)

(2.124)

+1,3%

(5.433)

(7.830)

-30,6%
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Despesas financeiras menores resultantes da diminuição do endividamento da companhia
As despesas financeiras em 2013 totalizaram R$ 23,0 milhões, 13,7% inferior ao montante no ano de
2012, quando foram de R$ 26,6 milhões. O decréscimo teve como origem o menor custo na contratação
de operações e a diminuição do endividamento da Companhia.
EBITDA com uma margem que se aproxima das “best-in-class” a nível mundial
O EBITDA da Companhia foi de R$ 98,3 milhões, no ano de 2013 ou 16,5% da Receita Líquida, ante o
resultado de R$ 56,9 milhões e 13,4% em 2012, crescimento importante, reflexo do aumento de
volumes e margem ao longo do ano.

Resultado Líquido (R$ mil)
Lucro do Período
(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido
(- ) Receitas Financeiras
(+) Despesas Financeiras
(+) Depreciações e Amortizações
EBITDA

4T13
4T12
25.048 20.046
(3.525)
558
(4.206) (2.973)
6.357
5.097
2.670
4.825
26.344 27.553

Δ%
+25,0%
n/a
+41,5%
+24,7%
-44,7%
-4,4%

2013
62.098
16.588
(17.535)
22.968
14.179
98.298

2012
31.281
3.019
(18.782)
26.612
14.769
56.899

Δ%
+98,5%
+449,5%
-6,6%
-13,7%
-4,0%
+72,8%

Lucro Líquido: um excelente resultado em 2013
No ano de 2013, a Companhia obteve um ótimo desempenho, principalmente comparado ao ano
anterior, a Kepler Weber obteve seu Lucro Líquido recorde num crescimento de 98,5% (R$ 62,1 milhões
em 2013 vs R$ 31,3 milhões em 2012).
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A dívida líquida apresentou forte redução no período
Em 31 de dezembro de 2013, as disponibilidades que incluem Caixa e
Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários, apresentaram um
crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior, montando em R$
118,0 milhões contra R$ 111,2 milhões em 2012, reflexo da melhor
geração de caixa. A geração de caixa foi 10% superior a 2012 (R$ 66,3
milhões contra R$ 60,2 milhões em 2012).
O endividamento líquido em 2013 reduziu de R$ 22,6 milhões para R$ 2.2 milhões, reflexo do aumento das disponibilidades já mencionado e
da redução do endividamento de 13,4% em relação ao valor apurado
em 2012. Da dívida total consolidada, as debêntures correspondem a
50,1% (57,3% em 2012), a linha de FINEM do BNDES foi liquidada
(18,7% em 2012), a linha FINAME PSI a 8,2% (6,6% em 2012), a linha
FINEP a 19,2% (13,8% em 2012) e a linha EXIM Pré-Embarque a
21,8% (0% em 2012).
Endividamento (R$ mil)
EXIM Pré-Embarque
FINEM
FINAME PSI
FINIMP
FINEP
Debêntures
Outros Empréstimos
Curto Prazo
EXIM Pré-Embarque
FINAME PSI
FINEM
FINEP
Debêntures
Longo Prazo
Endividamento Total
Disponibilidades (Circulante e Não circulante)
Endividamento Líquido

2013
8.429
1.019
885
3.509
17.426
31.268
16.859
8.424
18.715
40.540
84.538
115.806
(117.999)
(2.193)

2012
6.235
717
4.169
1.140
19.762
619
32.642
8.093
18.776
17.335
56.907
101.111
133.753
(111.171)
22.582

Var (%)
n/a
n/a
+42,1%
-78,8%
+207,8%
-11,8%
n/a
-4,2%
n/a
+4,1%
n/a
+8,0%
-28,8%
-16,4%
-13,4%
+6,1%
n/a
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Estoques em linha com o nível crescente de atividades da Companhia
O valor dos estoques da Companhia encerrou em R$ 150,4 milhões em
2013, 76,3% maior que os estoques do final de 2012 (R$ 85,3 milhões). A
evolução do volume dos estoques está em linha com o nível crescente de
atividades da Companhia no período.
Apesar do expressivo crescimento absoluto, o aumento nos estoques,
concentrado em matérias primas, está relacionado diretamente com os
pedidos em carteira e é necessário para o atendimento dos mesmos,
garantindo o funcionamento regular das plantas e o cumprimento dos
prazos de entrega.
Investimentos contínuos na modernização do parque industrial da Companhia
Os investimentos realizados pela Kepler Weber no ano de 2013 totalizaram R$ 28,1 milhões, (R$ 27
milhões em 2012), e se destinaram à modernização do parque industrial e ao desenvolvimento de
novos produtos (R$ 15,3 milhões), melhorias em prédios e instalações (R$ 2,9 milhões), à aquisição de
softwares e equipamentos de informática e segurança da informação (R$ 9,9 milhões).

A melhor performance da Bovespa em 2013
As ações da Kepler Weber iniciaram o ano cotadas a R$ 12,20/ação e apresentaram uma valorização
de 236,1%, fechando o ano de 2013 com um volume financeiro médio diário de R$ 1,4 milhão e cotadas
a R$ 41,00/ação em 30 de dezembro de 2013. No mesmo período, o índice Bovespa apresentou uma
desvalorização de 15,5%.

KEPL3: R$ 41,00 em 30/12/13
Market Cap: R$ 1.073,6 MM
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Composição Acionária
Em 31 de dezembro de 2013, o capital social da Kepler Weber era composto por 26.184.700 ações
ordinárias, negociadas regularmente na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) sob
o código KEPL3.

Perspectivas do Setor
Ao longo do ano de 2013, a área de armazenagem agrícola de grãos já se beneficiou de importante
incentivo de crédito via Finame – PSI elevando o desempenho do mercado e da Companhia. Dados
centrais contemplam ritmo de atividade doméstica em expansão, sustentado por uma safra recorde de
grãos e pelo firme apoio do Governo Federal aos investimentos na área de armazenagem agrícola.
Este apoio foi renovado em Junho de 2013 com o anúncio de um Plano Safra de proporções inéditas,
com destinação recorde de recursos para armazenagem na ordem de R$ 25 bilhões de linhas de
financiamentos, através do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), que serão
liberadas ao longo dos próximos 5 anos. Os pontos mais relevantes deste plano são a inclusão do
financiamento das obras civis, que sustentam a armazenagem, no Finame PSI e as taxas de juros
atreladas a estes financiamentos de 3,5% a.a. com prazo de 15 anos para pagamento.
O déficit da capacidade estática de armazenagem, aliado ao crescimento da safra e aos novos
incentivos de financiamentos, deverão demandar um volume importante de novos investimentos no
setor de armazenagem agrícola. Esses investimentos em armazenagem agrícola são a resposta mais
rápida e segura aos problemas de escoamento e perdas da safra das áreas de produção até os portos
e as indústrias de beneficiamento de grãos. Apesar dos aumentos projetados de investimentos em póscolheita, o déficit de armazenagem observado nos últimos anos deverá se manter em aproximadamente
40 milhões de toneladas.
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O setor agrícola, um dos mais dinâmicos da economia brasileira, sofre dessas carências e ineficiências.
Anunciado em Junho de 2013 pelo Governo Federal, o PCA é um plano de proporções inéditas que visa
eliminar o déficit de armazenagem. O mercado claramente aderiu ao PCA viabilizando assim muitos
investimentos então represados.
Olhando para o horizonte, acreditamos que o PCA não deverá ser significativamente afetado pelas
recentes decisões de aperto da política monetária. Além disso, se mantido conforme o plano original, o
PCA terá condição de eliminar o déficit de armazenagem até 2018. A Kepler Weber está preparada
para esse cenário e exercerá seu papel na diminuição do déficit de armazenagem.

Prioridades para 2014







Aumento do CAPEX para R$ 65 milhões em relação a R$ 28,1 milhões em 2013:
o R$ 15 milhões dedicados à fábrica de silos visando torná-la a maior e mais eficiente do
mundo.
Aumento da produtividade:
o R$ 30 milhões serão dedicados ao aumento da capacidade de produção e redução do
ponto de equilíbrio com maior automação e simplificação dos processos.
Evolução de nosso modelo de negócio:
o Serviços de pós-venda;
o Inovação;
o Redução dos custos de matéria prima.
Intensificação das exportações:
o Reforço das equipes de venda atuando nas regiões fora da América do Sul.
Consolidar entrada no mercado de movimentação de granéis:
o Seguindo o plano estratégico de extensão do portfólio de produtos da Kepler Weber em
novos segmentos.
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Anexos
Balanço Patrimonial
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Demonstrações do Resultado
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Demonstração do Fluxo de Caixa
Períodos findos em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012
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Demonstração do Valor Adicionado – DVA
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Relações com Investidores
Olivier Michel Colas
Diretor Vice-Presidente

Felipe Fontes
Analista de RI

Tel.: +55 (11) 4873-0300 e +55 (11) 4873-0302
E-mail: ri.kepler@kepler.com.br
Website: www.kepler.com.br/ri
São Paulo/SP
Rua do Rocio, 84 – 3º andar
Vila Olímpia | 04552-000
Tel: +55 11 4873.0302
Fax: +55 11 4873.0301

Panambi/RS – Unidade Fabril
Av. Adolfo Kepler Jr., 1500
Piratini | 098280-000
Tel/Fax: +55 55 3375.9800

Campo Grande/MS – Unidade Fabril
Av. Sólon Padilha, 4196 – BR262
Núcleo Industrial | 79108-550
Tel: +55 67 3368.9200
Fax: +55 67 3368.9146

Sobre a Kepler Weber
A Kepler Weber S.A. (BM&FBovespa: KEPL3), é a líder do mercado brasileiro na fabricação e
fornecimento de equipamentos destinados à armazenagem de grãos, desenvolvendo soluções
completas para armazenagem e movimentação de grãos agrícolas. Fundada em 1925, a Companhia
fabrica sistemas para armazenagem de grãos (silos, secadores, transportadores e máquinas de
limpeza) e sistemas para armazenagem e movimentação de granéis sólidos, tanto para o setor agrícola
e industrial, quanto para terminais portuários. A Kepler Weber também oferece suporte pós-venda,
apoiado em uma ampla rede de assistência técnica, possibilitando aos seus clientes a aquisição de
peças originais para manutenção e reposição, com maior rapidez. A carteira de clientes, no Brasil e no
exterior, é composta por cooperativas, produtores agrícolas, indústrias de beneficiamento, trading
companies e empreendimentos de médio e grande porte.

Aviso Legal
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados
operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Kepler Weber são meramente projeções
e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas
dependem, substancialmente, das aprovações e licenças necessárias para homologação dos projetos, condições de mercado,
do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso
prévio. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis tais como, operacionais, financeiros pro
forma e projeções com base na expectativa da Administração da Companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de
revisão por parte dos auditores independentes da Companhia

