DISCURSO | TELECONFERÊNCIA
PORTUGUÊS
OPERADORA:
Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência
da Kepler Weber para discussão dos resultados do 4º trimestre de 2021. Está presente hoje
conosco o Sr Piero Abbondi, Diretor Presidente, Sr Paulo Polezi, Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores e o Sr. Edirlei Lohrentz da Silva, Controller que também está presente e vai
apoiá-los no Q&A.
Informamos que este evento está sendo gravado. Os participantes apenas ouvirão a
apresentação da Companhia. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para
todos os participantes, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes
via teleconferência necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a
ajuda de um operador, digitando *0.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado
no endereço www.kepler.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A
seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará no website da
Companhia logo após o encerramento desta teleconferência.
Antes de prosseguir, esclarecemos que as declarações feitas durante esta teleconferência, e que
se referem às perspectivas de negócios da Kepler Weber, projeções e metas operacionais e
financeiras, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Companhia sobre o futuro dos
negócios. Considerações futuras não devem ser interpretadas como garantias de desempenho.
Essas considerações envolvem condições de mercado, de desempenho da economia brasileira,
do setor e de mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças, pois se referem a
eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem
compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores
operacionais podem afetar o desempenho futuro da Kepler Weber e podem conduzir a resultados
que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.

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

SR. PIERO ABBONDI
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos
resultados da Kepler. Vamos começar com os destaques do trimestre, onde a receita líquida
cresceu 68% em comparação ao quarto trimestre de 2020 e 83% em relação ao ano de 2020. O
desempenho positivo foi consequência da relevância da marca Kepler nos segmentos que
atuamos, somado à conjuntura favorável do agronegócio, assim como dos esforços da
Companhia para uma maior assertividade comercial que operou, no ano de 2021, com a
capacidade plena das plantas.
- Destaco, ainda, alguns fatores importantes. Nossa carteira de pedidos, que vem sendo
renovada a cada trimestre. O êxito na gestão dos custos de matérias-primas, em conjunto com a
estabilização da cadeia de abastecimento. A disponibilidade das linhas de financiamento ao
agronegócio, como o PCA, da rentabilidade do produtor em excelentes patamares, devido aos
preços das commodities e do câmbio favorável. Da mesma forma, no trimestre, o EBITDA
ajustado atingiu impressionantes R$ 118 milhões, 28,4% de margem EBITDA ajustada, expansão
de 210% em relação ao 4T20. Aqui destaco o aumento da nossa alavancagem operacional, que
contribuiu para a maior diluição de custos e também a eficiente gestão comercial e logística.
Agora convido o Paulo para falar dos segmentos de negócios. Paulo, passo a palavra a você.

SR. PAULO POLEZI
Obrigado, Piero. Bom dia a todos. O slide 4 apresenta a performance dos nossos segmentos de
negócio. Começando com o segmento de armazenagem, nosso segmento mais representativo,
onde a demanda para projetos de pós-colheita continua aquecida, gerando crescimento de 88%
em relação ao 4T20 e 113% em relação a 2020. Esse forte crescimento é reflexo da estratégia
comercial assertiva, que tem gerado seguidas inovações na carteira de pedidos, influenciando
nos bons resultados obtidos ao longo de 2021.
Nas exportações, crescemos 70% em relação ao 4T20 e 20% em relação a 2020. No trimestre, a
boa performance decorrente da manutenção na entrada de pedidos, nos últimos trimestres, que,
por se converter em faturamento mais rapidamente em relação aos outros segmentos,
contribuíram para este crescimento robusto. No acumulado do ano, destacamos uma melhora nas
condições de negócios da América Latina e a expansão da cobertura em mercados como África e
Eurásia.

Em movimentação de granéis, tivemos redução pontual de 43% no trimestre, decorrente de um
período prolongado sem novas vendas. Nesse segmento, os projetos são de grande porte e
demandam um tempo maior de maturação das empresas, além do que foram concebidos antes
do início da pandemia. Com o significativo aumento de preços, os modelos foram revisados e,
com isso, houve postergação. Importante ressaltar que, no 4T21, voltamos a concretizar pedidos
importantes, que garantirão expansão no faturamento ao longo de 2022.
No segmento de peças e serviços, crescemos 46% em relação ao 4T20 e 69% em relação a
2020. Esse crescimento é decorrente da maior procura por reformas e atualizações para
unidades existentes. Destaco ainda que, neste trimestre, realizamos a maior venda unitária do
segmento, no valor de R$ 10 milhões, para atualização de uma unidade armazenadora de uma
grande cooperativa paranaense. Por fim, o crescimento de 69% no ano coroa o excelente
desempenho dos cinco centros de distribuição, permitindo à Kepler uma maior proximidade junto
ao produtor rural.

No slide 5, compartilho com vocês alguns projetos importantes entregues no 4T21. Na obra de
Porto Nacional, em Tocantins, entregue em outubro, e capacidade de 100 mil toneladas, destaco
um aspecto interessante, que foi a união de um projeto típico de pós-colheita, com um projeto de
terminal de transbordo, interligado a uma expedição ferroviária. Neste caso, a Kepler conseguiu
fornecer uma solução completa, equipamentos de pós-colheita e terminais de transbordo.
Em Nova Laranjeiras, no Paraná, obra entregue em novembro, trata-se de uma ampliação de
área de atuação de uma cooperativa. Foi um projeto inovador, pois a obra é 100% acima do nível
zero, ou seja, sem escavação e sem área de acesso controlada, melhorando muito a operação do
cliente. Já em Monte Verde, Mato Grosso, o cliente necessitava a entrega num prazo muito curto
e a Kepler conseguiu atender esse prazo, contemplando as atividades de montagem, operação e
treinamento.

No mercado externo, o projeto de Loma Plata, no Paraguai, trata-se de fornecimento de um silo
de grande capacidade estática e que a entrega superou as expectativas, pois, mesmo com o
cenário atual de dificuldades com contêineres, a Kepler cumpriu o prazo e com qualidade. Por
fim,

o fornecimento de um novo secador de grãos em Lambayeque, no Peru, evidencia a forte
presença da marca Kepler na região, referência pela qualidade na secagem de grãos.

No slide 7, como forma de demonstrar a renovação na carteira de pedidos, trago quatro
fornecimentos distintos contratados no trimestre, que juntos somam R$ 120 milhões em novas
vendas. No segmento de armazenagem, destaco a venda para uma importante cooperativa do
oeste do Paraná e um grande produtor do Mato Grosso do Sul, que, somadas, representam um
montante de R$ 63,2 milhões. No segmento de movimentação de granéis, destaco a venda da
segunda fase da unidade de armazenagem de uma grande produtora de etanol de milho no Mato
Grosso do Sul, no valor de R$ 42,4 milhões. Na exportação, fizemos vendas relevantes no
período, entre elas para um grande produtor de arroz no Paraguai, no montante de R$ 14,1
milhões.

No slide 8, mostramos o EBITDA do 4T21. Como antecipado pelo Piero, a Kepler atingiu R$
118,6 milhões no EBITDA ajustado, recorde histórico da companhia, com margem ajustada de
28,4% e crescimento de 210% em relação ao 4T20, confirmando as nossas expectativas de
expansão da margem. O aumento no nível da atividade produtiva das nossas fábricas, combinado
com a boa gestão operacional, com a expansão das margens dos principais segmentos de
negócio, e com a estabilização do preço do aço, explicam a ótima performance.

No slide 9, mostramos a evolução do Capex. No 4T21, os investimentos atingiram R$ 14,2
milhões, sendo 86% destinados ao aumento de capacidade fabril da nossa operação em
Panambi, no Rio Grande do Sul. Destacamos a entrada em operação de duas máquinas de corte
a laser e quatro prensas dobradeiras, que permitirão aumentar aproximadamente 10% a
capacidade produtiva em Panambi. No acumulado do ano, a Companhia investiu R$ 39,9
milhões, crescimento de 235% em relação a 2020, o maior valor de Capex desde 2015.

Destaco no slide 10 a disponibilidade de caixa, que finalizou o 4T21 em R$ 131,8 milhões,
redução de R$ 150 milhões em comparação ao 4T20, devido ao pagamento em 20/10/2021 de
R$ 278,5 milhões aos acionistas via redução do capital social, otimizando, ao mesmo tempo, a
estrutura de capital da Kepler. Lembro ainda que a nossa posição é de caixa líquido, havendo
muito espaço para alavancar a empresa em busca de crescimento.

No Slide 11, mostramos a evolução dos proventos pagos aos nossos acionistas, incorporando o
último pagamento da redução de capital, a qual gerou importante marca de 243% em payout em
2021. Importante destacar que os R$ 75,5 milhões de dividendos obrigatórios e adicionais,
destacados no gráfico, são do exercício de 2021, e serão objeto da proposta da AGO prevista
para o dia 23 de março

.

No slide 12, mostramos a liquidez da nossa ação, a KEPL3, que deu um salto de 66% no volume
financeiro médio mensal em relação a dezembro de 2020, passando a negociar em média R$ 9,8
milhões ao dia. Destaco ainda o ingresso da nossa ação no novo índice Great Place to Work, da
B3, a partir de 04/01/2022.

No slide 13, apresentamos o ROIC acumulado, que mostrou a evolução de 52 pontos percentuais
em relação a 2020, atingindo 79,4%. A consistência desse indicador é reflexo da melhora do
desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e margem
EBITDA. O ROIC neste patamar evidencia uma das forças da Kepler, uma vez que conseguimos
entregar o crescimento fazendo apenas investimentos modulares. Com isso eu finalizo minha
parte e devolvo a palavra ao Piero.

SR. PIERO ABBONDI
Obrigado, Paulo. No slide 14, trago em primeira mão para vocês o nosso plano de investimentos
para 2022, aprovado no final do ano passado pelo Conselho de Administração. Lembro que
terminamos 2021 investindo R$ 39,9 milhões e agora pretendemos executar R$ 64,8 milhões, um
aumento de 62%. Como podemos ver, a maior parte, R$ 46 milhões, serão empregados em
projetos de otimização de processos e aumento de capacidade. Dentro deste valor, teremos um
importante projeto que é a nova linha de pintura. Uma evolução da tecnologia, que era líquida,
passando para a pintura a pó. Serão, ao todo, R$ 28 milhões, dos quais deveremos desembolsar
R$ 18 milhões em 2022. A nova linha de pintura é um projeto de suma importância para a Kepler.
Além de melhorar a qualidade do produto, representará uma importante redução no custo de
fabricação e nos colocará em um patamar superior nos critérios ambiental e social.

No slide 15, trago a evolução dos novos negócios. Nas fotos, mostramos o protótipo do nosso
novo secador de grãos KW MAX e o prédio Kepler Lab, ambos localizados na nossa planta em
Panambi, no Rio Grande do Sul. O novo secador KW MAX, lançado em 2021, que permite melhor
desempenho no pós-colheita, pode ser automatizado e conectado à plataforma SYNC,
oferecendo ao produtor dados em tempo real do desempenho da secagem, além

do

gerenciamento do processo por meio do celular, tablet ou do computador.
Já o Kepler Lab, que inauguramos nesse trimestre, é um espaço dedicado à pesquisa,
desenvolvimento, automação e serviços digitais, buscando melhorar e ampliar a oferta de
produtos e serviços da nossa plataforma SYNC. Esse espaço conta com equipes
multidisciplinares e com o nosso centro de operações, que vai auxiliar de forma ativa nossos
clientes na operação e rentabilização do seu negócio. Conta também com a célula digital e de
inovação de produtos, com o objetivo de desenvolver as futuras tecnologias da Kepler.
- Os novos equipamentos saem da fábrica conectados à plataforma SYNC, o que possibilita maior
precisão e qualidade na tomada de decisão dos nossos clientes em suas plantas. A plataforma

SYNC vem crescendo de forma robusta, dobrando o número de clientes e equipamentos
conectados no último trimestre.

Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre as
nossas realizações e comentar sobre as perspectivas para o ano de 2022. Com relação às
realizações, eu gostaria de destacar três acontecimentos. Nesse trimestre, novamente,
conseguimos entregar resultados consistentes e acima das expectativas, mesmo num cenário de
instabilidade das cadeias de suprimento. Também não posso deixar de destacar os esforços da
equipe Kepler, que promoveu uma gestão eficiente com base no lean manufacturing, permitindo
que aproveitássemos e capturássemos a maior demanda. Tivemos ainda a estruturação da área
de negócios digitais, agora com equipe dedicada e novas instalações para aumentar o foco nos
clientes.
- Por fim, conseguimos pagar aos acionistas o montante recorde de 300 milhões, entre dividendos
e redução de capital, um marco histórico na história da Kepler. Como perspectivas, destaco três

aspectos importantes. A continuidade do crescimento em todos os segmentos de atuação, com a
expectativa de manutenção das margens em patamares saudáveis devido ao bom patamar de

alavancagem operacional. A renovação da carteira de pedidos, buscando a manutenção do
backlog atual, trazendo estabilidade e maior previsibilidade para a operação da Kepler,
alimentando boas perspectivas para o ano de 2022. A Covid-19 e suas variantes continuam
sendo um ponto de atenção da companhia. Manteremos o foco em ações estruturadas para
preservar a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores. Encerro aqui a nossa apresentação.
Obrigado pelo seu interesse. Por favor, operadora, podemos seguir com a sessão de perguntas e
respostas.
OPERADORA:
Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por
favor, digitar, *1.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
A nossa primeira pergunta vem do Sr. Werner Roger, da Trígono Capital.
WERNER ROGER:
Bom dia, Piero, bom dia Paulo. Parabéns aí pelos resultados. Nós acionistas estamos muito
satisfeitos e surpresos positivamente e também com a remuneração pelo ROIC e também pela
remuneração aos acionistas. Em relação ao resultado do quarto trimestre, que realmente nos
surpreendeu, existe alguma relação com a questão de preços do aço, e também, e agora, mais
especificamente sobre o preço do aço, nós vimos que a Usiminas anunciou que estaria
aumentando o preço agora já para o primeiro trimestre para as montadoras, preciso saber, dentro
da companhia, se existe uma perspectiva de aumento de preço, e se isso realmente é fato, e
também como se compara com os preços internacionais, se existe uma arbitragem, se há uma
possibilidade da companhia trazer aço de fora, caso, realmente, as siderúrgicas locais levem a
cabo o aumento de preço acima da paridade. Então, entender um pouquinho esse movimento de,
digamos, de preços. E, finalmente, em relação a esse aumento de capacidade, a gente pode

esperar que acompanhe o volume de vendas, esse aumento de capacidade para este ano? Muito
obrigado.

PAULO POLEZI:
Werner, bom dia, obrigado pela presença no nosso call, prestigiando a Kepler mais uma vez. Só
um pouquinho da tua, você fez duas perguntas. Acho que a primeira parte eu posso falar. O Piero
está do meu lado, completa, sobre a questão do aço, de anúncios de preços, de aumento de
preço. E também, você perguntou um pouquinho de vendas, de ocupação de fábrica, o Piero
pode falar um pouco também na sequência.
A questão do preço, sim, Werner, procede, nós mapeamos o mercado e existem sim sinais de
aumento de preço, não só a Usiminas, outros players também anunciaram. Eu acho que pra
responder a sua pergunta, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de endereçar é como a
Kepler trabalha nisso? A gente tem, em primeiro lugar, a gente não adquire aço de uma única
fonte, a gente tem múltiplas fontes aí de aquisição de aço. Tem uma parceria de mais longo prazo
com um principal player, isso nos dá robustez, consistência, regularidade no abastecimento, e a
gente complementa o aço com outros fabricantes nacionais e também os importados, esse é o
primeiro aspecto.
Segundo que a gente trabalha com uma carteira de pedidos, e o aço que a gente tem as vendas
feitas, elas são baseadas no aço que a gente já tem contratado e comprado em casa. Então
qualquer aumento que vier a gente vai trabalhar isso para as próximas vendas, para as carteiras
novas que forem formatando. Então, até agora, sim, a notícia, tem de aumento de preço, até
agora não está formalizado, a gente tem que acompanhar, e isso... adequar aí o equilíbrio do
preço em relação ao custo para as próximas vendas.
Eu lembro que o ano passado, nessa época, o ano começou assim, Werner, começou com vários
aumentos de preço seguidos e a Companhia teve capacidade de gerenciar isso muito bem, o
mercado permitiu, óbvio, mas a Companhia gerenciou isso bem e conseguimos, ao longo do ano,
trabalhar bem essa questão dos aumentos. Essa vez não nos parece ser uma questão como foi

do ano passado, nos parece ser uma questão muito mais pontual. A gente trabalhou o segundo
semestre todinho sem nenhum aumento do aço, e agora começa o mês de fevereiro, janeiro não
tivemos aumento, mês de fevereiro com essa notícia, então vamos trabalhar, e sempre a fonte de
importação é sempre uma referência, a gente sempre compara e trabalha pra ter um equilíbrio
nos preços do aço. Então essa é a primeira parte.

A segunda parte, se você quiser só refazer a pergunta pra ver se a gente entendeu corretamente
a segunda parte da sua pergunta, Werner, se você puder refazer, eu te agradeço.

WERNER ROGER:
Sim, foi anunciado, o Piero comentou sobre investimentos em pintura e também Panambi e, ali
pelo slide, é um aumento de capacidade de 6,5%, capacidade produtiva. A pergunta é se essa
capacidade, inclusive porque vocês disseram que estavam sendo capacidade plena, se isso
implica também uma adição em vendas, em volume de vendas baseado nesse aumento de
capacidade produtiva, desgargalamento. Também imagino que o preço, se a gente partir do preço
hoje, principalmente por causa do aço, nós estamos com um preço médio muito acima da média
do ano passado, já que o aço foi subindo ao longo do ano, então nós partimos, assim, de um
patamar já elevado e isso vai trazer também receitas adicionais, além do próprio volume, não sei
se também capacidade de produtos agregados, valor agregado em alguma linha pela pintura, por
outros produtos, se isso implica um crescimento de receita mais robusto, não só por preço, mas
também por capacidade, também por valor agregado nas diferentes linhas de produção, então,
mais ou menos, eu complementei, Piero, mas já aproveitando, já tecendo esses outros
comentários aqui pra gente elaborar aqui um pouquinho qual seria a receita do ano.

PIERO ABBONDI:
Legal, obrigado, Werner, pela pergunta bastante interessante. Com relação à questão de preços
e margens, a única questão que eu acrescentaria é que você falou, o quarto trimestre realmente
surpreendeu, mas no quarto trimestre a gente já começa a ver, lembrando o que o Paulo falou,

que tivemos aumento do aço ao longo do primeiro semestre, no quarto trimestre nós já temos o
equilíbrio entre preços e custos, então já estaríamos em voo cruzeiro de margens, e evidente que
a utilização de capacidade de toda a indústria, não só nós, mas de toda a indústria, está bastante
alta, com prazos de entrega inclusive dilatados, normalmente o nosso setor tem prazo de entrega
aí de 90 dias, no máximo 120, no ano passado trabalhamos com 180 dias, seis meses de
entrega,

e todo o setor estava assim. Então evidente que isso nos permitiu trabalhar com margens mais
saudáveis e capturar esse benefício.
Com relação a também aumento de preços, eu acho que o Paulo respondeu muito bem, nós
temos um sourcing muito bom do aço, parcerias importantes com os fornecedores locais, mas
também temos suprimentos internacionais, estamos sempre de olho nesse preço de importação,
com a paridade internacional do aço, que é o que as siderúrgicas também trabalham, preço
internacional do aço e câmbio. Então, nós já fizemos no passado importações significativas e
fazemos pontualmente pra manter os fluxos azeitados aí, caso a gente precise aumentar. Isso é
sadio.
Com relação ao aumento das montadoras, é importante também salientar que as montadoras têm
contratos mais longos, é um segmento especial, diferenciado para as siderúrgicas, então, na
verdade, o que elas estão negociando agora é uma revisâo de contrato de mais longo prazo. E
que nem o Paulo falou, esse aumento anunciado para esses próximos meses, vamos ver como
funciona também aí, não está totalmente claro que ele virá, porque tem a questão do câmbio aí
ficando um pouco melhor, preço do aço não é que esteja andando tanto, minério de ferro também
não é que esteja subindo, então vamos avaliar aí e ver como evolui, estamos monitorando aí,
mas o que o Paulo falou é verdade, se o ano passado nós trabalhamos com esse final de 20,
começo de 21, com aumentos significativos mensais, um aumento desse é, vou dizer, não posso
dizer tranquilo porque seria leviano, mas é gerenciável, é um desafio gerenciável dentro da nossa
cadeia.
Com relação à capacidade, investimentos. Bom, primeiro eu lembro que a gente já vem fazendo
investimentos

significativos.

Fizemos

investimentos

aprovados

no

ano

passado,

que

comissionamos este ano com... que aumentaram mais 10%, agora, com esses 7% a mais.

Lembro a vocês que nós temos duas fábricas robustas, uma em Panambi, uma em Campo
Grande, que requerem investimentos pontuais nos gargalos de produção para acompanhar o
crescimento da demanda. Então, nós estamos sempre acompanhando essa evolução da
demanda, tem os nossos planos, e estamos fazendo investimentos pra acompanhar,
investimentos pontuais, como vocês podem ver, são investimentos importantes, mas não tão
significativos assim, a grosso modo correspondem a 3 e poucos % da nossa receita líquida, a

25% do nosso lucro líquido, quer dizer, cabe na nossa geração de fluxo de caixa esses
investimentos de aumento de capacidade. Então, considero isso dentro de um gerenciamento
normal da empresa.
A pintura, realmente, estamos aproveitando pra fazer essas épocas de geração boa de caixa,
investimentos não só em equipamentos, mas em várias frentes, ao longo das perguntas a gente
vai responder, talvez, outras perguntas a respeito do digital, de toda a questão de pós-venda que
estamos fazendo investimentos, mas, especificamente, na questão de plantas, um investimento
significativo ali, significativo além de otimização de processos, de ganhos de produtividade, a
pintura é significativa porque nos coloca, digamos, num patamar diferenciado de qualidade de
produto, que corresponde ao nosso posicionamento premium. Já tínhamos isso na fábrica de
Campo Grande, que é mais moderna, e estamos fazendo essa atualização tecnológica em
Panambi. E com isso, também, vai colocar a Panambi num outro patamar também de eficiência,
porque isso melhora todo o fluxo dentro da fábrica, da planta, que é uma planta bastante grande,
então, além de qualidade, é também melhoria de eficiência, melhoria de fluxo e ganho de
produtividade. Bom, acredito que com isso respondi a sua pergunta.

WERNER ROGER:
Só comentando, Piero, se a gente pode contar com o crescimento físico, logicamente depende do
mercado, e também maior valor agregado, pela pintura, por outros fatores também de produtos
mesmo, oferece melhor margem em relação ao que foi ano passado?

PIERO ABBONDI:
Exato. Se você olhar, nosso aumento, grosso modo, foi de 80% da receita líquida. Parte disso é
aumento de volume e parte disso é aumento de preços, então nós estamos crescendo em volume
porque temos ideias, temos oportunidades, então nós sempre buscamos aí, evidente, capturar
esse crescimento de volume de receita, mas também capturar isso com o nosso posicionamento
premium que não é só produto, pintura é parte disso, mas também vem com a montagem,

entrega das obras em dia, acho que outro ponto que eu quero frisar é que foi um ano excepcional,
os resultados financeiros mostram isso, mas talvez o indicador que mais demonstra isso é que
nós temos entregado todas as obras dentro do prazo. Isso tem um valor muito grande para o
cliente que, num ano em que a indústria foi realmente estressada, não só em termos de aumento
de volume, mas pandemia, cadeia de suprimentos, nós atendemos todos os contratos, as
promessas que fizemos pro cliente, eu acho que isso mostra aí realmente o nosso
posicionamento e a construção de várias frentes desse posicionamento premium, que traz
melhoria de margens, sem dúvida.

WERNER ROGER:
Ok, muito obrigado, Piero.

PIERO ABBONDI:
Imagina, Werner, é um prazer estar com vocês.

OPERADORA:
A nossa próxima pergunta vem da Sra. Fernanda Urbano, da XP.

FERNANDA URBANO:
Oi, Piero e Paulo, bom dia, aqui é a Fernanda da XP. Parabéns pelos ótimos resultados e
obrigada por pegarem a nossa pergunta. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre o
avanço do segmento de reposição de serviços e sobre a reorganização administrativa e comercial
que vocês mencionaram no release? E, além disso, no release vocês também comentam sobre o

desempenho dos centros de distribuição, com crescimento acima de 86% na comparação anual.
Esse desempenho, ele é em termos de peças vendidas a partir dele? Muito obrigada.

PIERO ABBONDI:
Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Você tocou realmente num dos nossos pilares importantes da
estratégia comercial, que é justamente o pós-venda. Quer dizer, nós vendemos o projeto, mas
esse projeto continua a existir aí durante 20, 30 anos, então nós queremos estar junto com esse
cliente, acompanhando o ciclo de vida dele. Então, primeiro a garantia, depois as manutenções
rotineiras, e depois possíveis upgrades e expansões.
Então, o pós-venda é realmente, vocês podem olhar, é o RS, “reposição e serviços”, um dos
segmentos da nossa empresa, tem crescido significativamente nos últimos anos, e os CDs,
centros de distribuição, fazem parte dessa estratégia, não são só eles, evidente que tem uma
estratégia toda por trás, de peças, serviços e pós-venda, mas, sem dúvida, o CD é colocar as
peças próximo e rapidamente na mão do cliente.
Nós temos cinco centros de distribuição e estamos planejando avançar para o Norte em outros
centros de distribuição pra completar a nossa cobertura de mercado com relação a esses centros
de distribuição. Lembro a vocês que a questão de RS é importante também pela questão de...
primeiro é um mercado menos cíclico, é um mercado de vendas recorrentes, então ele está
menos sujeito a, digamos, à safra específica do produtor rural, e é muito mais, uma receita
recorrente muito mais estável, então não só é questão de estratégia comercial de estar próximo
do cliente ao longo de toda a sua vida, todo o seu ciclo, mas, também, ajudar na nossa ciclicidade
aqui nos resultados financeiros.

Com relação às movimentações que nós fizemos na área comercial, bom, primeiro fizemos, no
início de dezembro, fizemos a sucessão do nosso head comercial, temos agora conosco o
Bernardo Nogueira, o nosso diretor comercial, que está até aqui conosco na call, participando,
nos ouvindo. Sucedeu o Tadeu, que permanece na organização depois de mais de 35 anos de
trabalho conosco, vai continuar com projetos especiais e com atendimento a clientes corporativos.

E, nesse processo, nós reestruturamos a área comercial, então temos quatro áreas, e uma área
importante é a área de terminais e portos, que nós acrescentamos essa área de terminais e
portos, agroindústria, que é um segmento que não é tão voltado a fazenda, é muito mais ligado a
fábrica de rações, etanol de milho, que exige equipamentos mais robustos e são projetos maiores
que a nossa área de terminais e portos está acostumada a fazer. Então, também vamos ter um
atendimento mais próximo a esses clientes de terminais, portos e agroindústria. Com isso, acho
que eu percorri aí a sua pergunta. Focamos muita força aí no RS, que a gente acredita que tem
muitas iniciativas a serem feitas e focando em cada um dos segmentos. Obrigado, Fernanda, pela
pergunta.

FERNANDA URBANO:
Obrigada.

OPERADORA:
Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar *1.
A nossa próxima pergunta vem da Sra. Renata Cabral, do Citibank.

RENATA CABRAL:
Oi, bom dia, pessoal, parabéns pelos resultados e obrigada por pegarem a nossa pergunta. A
minha questão é sobre... acho que no início do ano toda a indústria, e, na verdade, outros setores

também sofreram com o absenteísmo por causa do Covid. Aparentemente essa situação está
melhorando. Eu queria saber de vocês como isso foi pra Kepler e como que está evoluindo e
como vocês veem aí pra frente. E depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigada.

PIERO ABBONDI:
Obrigado, Renata, pela pergunta. Pergunta importante, sem dúvida, porque foi um dos grandes
desafios, realmente, o Covid, a pandemia. No ano passado também sofremos com isso, sem
dúvida, e foi um grande aprendizado pra nós. Considero que a nossa equipe, e aqui todos,
realmente, fizeram um trabalho excepcional gerenciando toda a equipe e garantindo a
continuidade dos trabalhos, nós operamos de forma regular durante todo o ano passado, o ano
passado, março e abril, foi um ano muito crítico, ainda não tínhamos totalmente a vacina, então
causava muita preocupação e, sim, é verdade, esse ano nós também tivemos essa última
variante ômicron, um aumento muito significativo dos casos, teve alguns momentos ali, final de
janeiro, que tivemos 150 pessoas afastadas, foi o pico, ficamos num patamar, ontem estávamos
com 90 pessoas, então sentimos uma queda, nos parece que o pico foi maior, são afastamentos
muito simples, nada de colocar preocupação em termos de saúde. Evidente que preocupa um
pouco na questão da operação, mas, de novo, não são os 150, os 90 de hoje que estão positivos,
na verdade a gente faz testes bastante maciços na organização para, assim que existe a
suspeita, afastar, pra não ter esse crescimento discriminado. Impactou um pouco, mas muito
pouco.
Eu te diria assim, se a gente olhar aí em termos de atraso, a gente acompanha as entregas
diárias. Nós fechamos o mês de janeiro aí com atraso de um dia, mais ou menos, no faturamento.
Quer dizer, se tivesse tudo certo, a gente teria faturado talvez um dia a mais em janeiro, e que
acabamos faturando um dia depois, ou 2, 3 dias depois, o que mostra a nossa assertividade nas
entregas, aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Então, isso pra um projeto que dura três,
seis meses, é quase nada. Então o nosso cliente não vai sentir nenhum atraso e nós estamos
administrando. Então eu diria, sim, nos preocupou, estamos mais tranquilos, vendo já uma
tendência razoável de queda, e administramos de maneira bastante boa, impactando
relativamente muito pouco, digamos, realmente, as entregas, o cliente final.

RENATA CABRAL:
Perfeito, Piero, obrigada, viu? A minha segunda pergunta é sobre perspectivas aí pro setor agro
nesse ano. A gente sabe que as perspectivas são bastante positivas, assim como foi no ano

passado, mas a gente também viu nos headlines sobre a quebra de safra de milho. Então, eu
queria saber como que isso reflete na carteira de vocês, se a perspectiva continua positiva e,
enfim, sua visão sobre isso.

PIERO ABBONDI:
Muito bom. Uma boa pergunta, porque nos posiciona aí como é que a gente está vendo este ano.
Bom, começar talvez da carteira, passamos o ano com uma carteira robusta, que nos dá uma
estabilidade aí para o primeiro semestre, vimos nesse primeiro mês, nesses primeiros 45 dias do
ano, uma continuidade do mercado, evidente que fruto dos bons resultados. Eu diria que no
primeiro semestre temos bastante confiança e estabilidade das nossas entregas.
E aí vamos para o segundo semestre, que já é o próximo ano safra. Se nós olharmos, na
verdade, pra agricultura, o ano começa no dia primeiro de julho, então é o próximo ano safra.
Você tem razão, sim, existe, por questões climáticas, quebras no Sul do Brasil, mas o Brasil, pelo
fato do tamanho territorial, nós, em verdade, nós temos diferentes climas, então enquanto aqui no
Sul, - falo aqui no Sul porque estamos aqui em São Paulo, mais próximo aqui do Paraná e do Rio
Grande do Sul, - mas em outras regiões estão fazendo produções excepcionais. Então, sim, é
evidente que é um sinal de alerta. Lembro, porém, que a segunda safra nessas regiões vai iniciar
agora, então também depende de como terá a normalização do regime climático agora pra
segunda safra, o resultado da segunda safra dessas áreas, o preço tem ajudado, porque essa
mesma seca acabou impactando bastante a Argentina também, que é outro grande produtor, e
tem sustentado os preços aí, principalmente da soja nos mercados internacionais. Então, eu diria
pra você, sim, estamos de olho em possíveis desafios, mas até agora não existe nenhum,

digamos, sinal de alerta significativo. Temos que ir nos ajustando a estratégia da empresa para
esses possíveis desafios que vão aparecer aí ao longo do ano.

RENATA CABRAL:
Perfeito, obrigada pelas respostas. Ótimo dia pra vocês.

PIERO ABBONDI:
Igualmente, obrigado.

OPERADORA:
Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar *1.
Agora passaremos para as perguntas realizadas pela internet, pelo Webcast.

PAULO POLEZI:
Então, vamos dar sequência aqui às perguntas por escrito. A primeira pergunta do Sr. Carlos
Herrera, ele faz duas perguntas, na verdade. A primeira, eu vou ler as duas. “Como vocês estão
vendo o preço do aço pro exercício de 22?” E a segunda, “Vocês acham que faz sentido a
Companhia, além de realizar a venda de montagem dos silos, passar a atuar como locadora de
silos, parecido com o build to suit?” Bom, Carlos, a primeira parte, - acho que o Piero pode ajudar
com a segunda parte, - a primeira parte, a questão do preço do aço, a gente comentou na

pergunta anterior, falamos um pouco disso. O preço está... sim, existem, as notícias estão
chegando de aumento, de fato ainda não chegou pra nós, mas vamos trabalhar ao longo do ano
se precisar normalizar. Lembrando que hoje a gente começa o ano, eu diria normalizado, a
questão do diferencial de preço e custo, ele está normal. E esse aumento, se vier, a gente vai
continuar trabalhando da mesma forma ao longo do ano, então acho que a gente já respondeu
essa parte no início. A segunda parte aí da possibilidade da Kepler de entrar na parte de aluguel
de silos, Piero, você quer comentar um pouquinho?

PIERO ABBONDI:
Sem dúvida. Essa pergunta é bastante interessante, Carlos, porque é evidente que, com o déficit
significativo, nós como empresa estamos buscando ver como transformamos essa demanda,
converter essa demanda potencial em vendas efetivas. Uma das iniciativas mais concretas é,
estamos montando uma estrutura financeira de mercado própria para financiamento de silos e
estamos também pensando uma forma de locação, então estamos pensando em montar alguns
projetos pilotos em regiões onde tem um déficit significativo, em que uma solução de aluguel
facilitaria a tomada de decisão do produtor, é muito mais fácil o produtor talvez decidir fazer um
aluguel de cinco anos, já capturando o benefício logo no primeiro ano, porque com certeza o
benefício que ele captura é maior do que o aluguel que ele irá pagar, do que ele fazer uma
decisão de investimento de milhões, e que vai levar ao endividamento por 10 anos, então, sim, a
gente acredita que pode ser uma solução, tem seus desafios pra colocar o ovo em pé, sem
dúvida que tem, porque não é uma solução simples, como um galpão industrial, um escritório,
que são commodities, é um produto bastante específico, mas acreditamos que nós, junto com
parceiros financeiros, a gente possa colocar de pé uma solução, e estamos trabalhando pra isso,
para ver se a gente consegue esse ano colocar alguns pilotos de pé pra que seja um embrião por
uma nova e futura estrutura financeira pra gente poder também entrar nessa linha de aluguel.

PAULO POLEZI:
Obrigado, Piero. Seguindo, uma pergunta do senhor Sérgio Oba, da Empiricus. “Parabéns pelos
resultados. Pelo forte ritmo de crescimento do segmento de armazenagem, podemos entender

que a companhia vem tendo ganho de market share? Vocês conseguem nos dar uma cor em
termos de quantitativos de market share?” Piero?

PIERO ABBONDI:
Vamos lá. Bom, como eu falei anteriormente, o mercado trabalhou, todo o mercado trabalhou, e
nós, inclusive, com uma utilização de capacidade alta ao longo de 2021. Então nós vimos aí um
equilíbrio de market share de anos anteriores entre todos os players. Quero frisar aqui que nós,
Kepler, somos líderes de mercado, estimamos aí com o market share de 40%, que é de três a
quatro vezes maior que os segundos players de mercado. Então temos um market share
significativo em relação aos outros players, e temos procurado exercer também essa liderança no
mercado.

PAULO POLEZI:
Continuando, uma pergunta do Sr. Victor Polli. “Bom dia, poderia falar como está a cadeia
produtiva neste momento? E com relação ao aumento do estoque no período, seria para obras
contratadas ou um aumento por precaução da cadeia? Obrigado.”
Victor, vamos lá, a primeira parte. A cadeia produtiva, a gente não considera que ela esteja
normalizada ainda, se comparar com o período do ano passado, ela estava muito desestruturada.
Hoje a gente nota que houve uma melhora, mas não a ponto da gente afirmar que ela está
normalizada. Posso citar alguns exemplos para você. A nosso principal matéria-prima, o aço,
esse sim nós estamos com as entregas em dia, o processo está normalizado, esse é um fator
positivo.

A gente tem outros componentes, no entanto, mais industrializados, como motores, moto
redutores, ainda estão com atraso, então a gente tem que enfrentar. A gente tem uma outra
questão relacionada a fretes, a contêineres, que além de aumentar o preço, existe falta no
mercado, então o problema permanece, porém, de um grau muito menor, um grau administrável,
um grau que a gente consegue levar e a nossa prioridade máxima é o atendimento do cliente, pra
que esses problemas, os nossos clientes não percebam, e a gente cumpra com as datas de
entrega, apesar de todos esses problemas. Então a gente tem que continuar gerenciando. Eu

diria que, se comparar com ano passado a gente melhorou bastante as questões da cadeia de
abastecimento.
A outra parte da sua pergunta, aumento de estoque, sim, a gente teve um aumento de estoque se
você comparar tri contra tri por algumas razões. A primeira é que nós estamos numa outra escala
de faturamento, então a gente está vendendo mais, estamos trabalhando com um estoque
proporcionalmente maior, de acordo com uma carteira maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo
que toda a inflação que teve nas matérias primas, em alguns produtos passou de 100%, isto
muda, também, então a gente teve um aumento do valor do estoque mais monetário. E o terceiro
que a gente tem um nível de estoque casado com a carteira, então não é o caso de aumento por
precaução da cadeia, a gente trabalha, eu diria, de uma forma casada, a gente tem a visibilidade
de carteira e a gente trabalha com o estoque casado com as datas de entrega, então é muito
mais um fator macro de aumento de nível de atividade, isso puxa um pouco mais os estoques,
isso é o que explica o fator.
Vamos pra próxima. O Victor também faz uma outra pergunta relacionada agora aos novos
negócios, então, o Victor também pergunta, “com relação ao SYNC e às novas tecnologias, há
alguma movimentação pra venda de serviços aos clientes, aumentando a recorrência e tudo
mais?” Acho que essa... o Piero já se empolgou no início, ele conclui aqui a resposta.

PIERO ABBONDI:

O SYNC é parte da nossa jornada digital, a nossa plataforma eletrônica embarcada. Ele primeiro
começa como um upgrade do nosso equipamento, o eletrônico que permite o monitoramento
digital, a automação do equipamento, porque isso faz parte do equipamento, e temos evoluído
para a melhoria dos serviços ao cliente, ao sucesso do cliente.
Se vocês olharem na página... acho que é a página 15, a gente mostra justamente isso, as
movimentações que fizemos aí no segundo semestre do ano passado em consolidar essa nossa
jornada digital, indo mais pros serviços, justamente que é a Kepler digital, que é o nosso
operational center, que busca acompanhar online a operação do cliente e ajudá-lo na sua

operação e manutenção da planta. Com isso estamos continuando a nossa jornada digital não só
nas questões de equipamento de automação, mas também de serviços digitais, e ajudar o cliente
na melhor gestão da planta e da manutenção.
Isso abre avenidas de oportunidades, tem interação com o pós-venda e estamos buscando
capturar cada vez mais e ocupar cada vez mais esse território de serviços, que é importante
também para as receitas recorrentes. Nós temos várias plantas, temos aumentado
significativamente cada vez mais as plantas que têm essa automação através do SYNC, que tem
essa conexão com o nosso centro operacional e todas as plantas novas, as vendas novas, já
estão saindo com a base dessa plataforma, para permitir a conexão.
Então, acreditamos aí que é uma jornada, é uma jornada de melhor mostrar pro cliente o
benefício que ele tem com isso, e com isso temos certeza que vai gerar não só maior satisfação
do cliente, que é importante, mas também aumento das nossas receitas recorrentes prestando
esses serviços para o cliente, baseado evidente na informação digital que teremos disponível.

PAULO POLEZI:
Obrigado, Piero. Tem duas perguntas aqui relacionadas à margem, a primeira eu vou... vamos
responder as duas juntas. A primeira é do Sr. Rafael Ranghetti, e depois tem outra do Sr.
Guilherme Marinho. A primeira, “Parabéns pelo resultado. É possível manter essa margem alta

observada no quarto trimestre de 21?” E aí o Guilherme pergunta, então já vamos responder as
duas, “É possível manter o bom patamar de margem bruta de 27% de 2021 pra 22?”
Queria começar primeiro dizendo, a Companhia não trabalha com guidance, então aqui a gente
não tem essa prática de trabalhar, antecipar a margem, mas acho que podemos dar uma direção
a respeito dela. Esse ano eu acho que... primeiro ponto: acho que 2021 foi um ano muito
favorável pra Kepler, o mercado foi muito favorável, nossos clientes estavam capitalizados, as
condições estavam favoráveis, juros, a maior parte do ano juros baixos, isso tudo levou a um
aumento de demanda importante. A Companhia estava preparada, apesar das questões de
Covid, de absenteísmo que o Piero comentou, a Companhia soube trabalhar com isso, e as
questões de

abastecimento também, e a Companhia conseguiu capturar essas oportunidades. Isso trouxe pra
gente uma escala maior de produtividade, de ocupação das fábricas. Isso reverteu numa
expansão, eu diria, muito positiva da margem.
Se a gente fizer um paralelo com 2022, alguns desses fatores estão presentes e outros não
estão. Então, a questão do poder aquisitivo do produtor, do cliente, está preservado, então ele
tem essa capacidade. As nossas questões operacionais até melhoraram pelos investimentos que
nós fizemos. O Covid preocupando, e tem questão de juros e outras. Acho que, diante de todo
esse cenário, a gente ainda enxerga um ano com oportunidades interessantes, temos uma
carteira do primeiro semestre, o Piero já comentou, muito boa, e isso nos indica que temos
condições de entregar uma margem saudável. Dizer se a gente vai continuar ampliando a
margem depende de muitos fatores, desses que eu citei, entre outros, mas acho que a
Companhia está organizada pra continuar entregando uma margem muito saudável. Obviamente,
a gente vai sempre trabalhar pra manter e aumentar, nunca reduzir. Mas acho que é o que dá pra
falar das perspectivas. Não sei se o Piero quer completar.

PIERO ABBONDI:

Não, eu acho que... completando, Paulo, é isso que você falou, a gente tem o objetivo sempre de
estar com o termômetro muito no mercado, capturar as oportunidades, a situação no primeiro
semestre está bastante claro, o segundo semestre ainda existem alguns desafios a serem
definidos, vamos falar assim, mas nosso objetivo é esse, maximizar a margem dentro das
condições de mercado. E as condições de mercado no Brasil são boas, estruturalmente nem
precisamos falar, quer dizer, a tendência é sempre safra, apesar de termos falado de quebras em
algumas regiões, provavelmente essa safra ainda será recorde comparada com safras anteriores,
então a expectativa era muito boa e estamos numa expectativa boa, mas é uma safra recorde.
Então, quer dizer, a gente também precisa olhar aí a trajetória do agronegócio brasileiro, que
sempre foi positivo.

PAULO POLEZI:
Bom, temos aqui agora, mudando um pouco o patamar, tem duas perguntas relacionadas ao
programa de recompra. Vou ler a primeira e acho que a segunda é muito parecida, já
respondemos as duas. A primeira é do senhor Luiz Gustavo, ele pergunta, “O que motivou a
empresa a cancelar o programa de recompra de ações? Isso pode ser revertido em dividendos ou
será alocado para investimentos?” E aí isso eu acho que já respondo as outras perguntas das
pessoas relacionadas a isso.
Quem está nos acompanhando, nós tivemos uma reunião de Conselho de Administração no dia
de ontem e hoje soltamos um fato relevante, encerrando o programa, que ele começou em
dezembro de 2021. É um programa que a Companhia adquiriu pouco mais de 400 mil ações,
executamos aí entre 12 a 15% do programa inteiro planejado, vamos dizer assim. Isso foi um
dispêndio de aproximadamente uns R$ 15 milhões e, com isso, olhando agora a gente tem a
convocação de uma assembléia que vai acontecer daqui a algum tempo, e a gente tem a questão
da destinação do resultado, a Companhia avaliou e preferiu colocar uma parte dos recursos que a
gente estaria investindo em novas compras de ação numa proposta de dividendos
complementares, de dividendos adicionais maior.

Então, vocês podem olhar as nossas notas explicativas, a Companhia está sugerindo, colocando
pra aprovação em assembleia 75 milhões. Se a gente fosse olhar o nosso estatuto, todas as
regras de distribuição, depois das reservas e tudo, levaria a uma distribuição em torno de 50% do
saldo das reservas, algo um pouco maior de R$ 50 milhões. A Companhia entende que a gente
consegue realizar 75 milhões nessa proposta, 75 e meio, 75,5 milhões como proposta, então, de
uma forma resumida, uma parte do recurso que a gente usaria pro programa de recompra, nós
estamos antecipando agora via dividendos. No final, é um resultado muito parecido e até, de uma
certa forma, mais rápida e antecipada.

PIERO ABBONDI:
Talvez, Paulo, o que eu gostaria de complementar é que nós da Diretoria Executiva, junto com o
Conselho, nós estamos sempre olhando muito a estrutura de capital, que é importante, e a gente
vem no movimento já faz algum tempo, otimizando essa estrutura de capital, não só no
pagamento de dividendos, mas também tivemos o ano passado, pra quem nos acompanha, a
entrada do bônus, exercício do bônus, que trouxe caixa, nós fizemos a redução de capital, e com
isso a gente está buscando a otimização da estrutura de capital e estamos sempre
acompanhando aí, gerindo o caixa da empresa da melhor maneira possível, garantindo o
crescimento dela e garantindo a boa remuneração dos acionistas.

PAULO POLEZI:
Perfeito, Piero.

OPERADORA:
Com licença. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Passamos a
palavra ao Sr. Piero Abbondi, Diretor Presidente, para suas considerações finais.

FECHAMENTO - PIERO ABBONDI:
Muito bom. Bom, é um prazer depois de uma call tão rica, discussões tão ricas, a gente chegar ao
fim da nossa call de resultados, onde a gente realmente mostra esses resultados excepcionais.
Queria compartilhar um pouco com vocês a minha visão e o que eu vejo da empresa, estando
aqui todo dia.

Bom, o ano de 2021 foi meu terceiro ano completo aqui na organização, na Kepler. Estou muito
satisfeito em fazer parte dessa equipe e liderar essa equipe, que é uma equipe excepcional. Foi
um ano também excepcional devido a vários fatores, como vocês... como discutimos e podem
ver, os números financeiros falam por si só, mas teve um caminho muito estruturado pra chegar
até aqui. Primeiro, a empresa tem uma marca robusta que foi construída aí ao longo dos seus 96
anos de história, um posicionamento premium, um share, uma cobertura de mercado que é
excepcional. E temos construído ao longo do tempo, também, muitas coisas em termos de lean,
de produtividade, de gestão comercial, de posicionamento de mercado, que vão acrescentando
esse nosso diferencial aos clientes, e os clientes cada vez mais vão reconhecendo a Kepler no
mercado de pós-colheita.
Mas eu acho que, que nem eu falei durante a call, o que claramente mostra aí são as entregas
que fizemos esse ano, um ano que foi muito bom, mas um ano difícil, 21, e temos todas as
entregas em dia, então acho que isso mostra, no número, num pequeno fato, a robustez que a
empresa tem em conseguir capturar oportunidades excepcionais de mercado, como foi esse ano.
E quero aqui agradecer e parabenizar todos os nossos colaboradores, todo o time. que fizeram
parte na entrega desses resultados. Eu sei que foi um ano bastante desafiador, mas a equipe

conseguiu superar as expectativas e realmente entregar esse resultado com muita motivação e
comprometimento.
E eu acho ainda que mais motivador ainda é olhar pro futuro e ver que existem várias
oportunidades para a Kepler continuar nessa trajetória de liderança e de ascendência de
crescimento nos resultados e em termos de mercado. Percorremos algumas delas aqui, algumas
delas ao longo da call, mas eu queria citar algumas que eu acho que são bastante interessantes e
são alguns exemplos importantes. O segmento de pós-venda, com os centros de distribuição,
com oportunidade de continuar com o cliente gerando satisfação, gerando relacionamento e
gerando receitas recorrentes, é uma área que tem muito a ser feito, as oportunidades que nem
nós falamos aí do universo digital, alavancando a nossa plataforma digital para serviços é outro
caminho, outra estrada de crescimento muito importante. O déficit de armazenagem do Brasil é o
desafio para nós, porque acho que somos parte da solução, nós somos parte da equação pra
buscar uma solução para o Brasil conseguir resolver esse problema, essa dificuldade que ele
tem, inclusive gera impactos não só em segurança alimentar, mas também na questão logística.

Falamos aqui da estrutura de financiamento de mercado que estamos montando, que o Paulo
logo, logo vai anunciar ao mercado, falamos de potencial de aluguel de silos, então nós estamos
constantemente buscando oportunidades pra preencher isso, então, pra concluir, o que eu falo é
que, bom, temos muitos desafios pela frente, com certeza, o que é bom, mas estamos bem
preparados e muito motivados para seguir nessa nossa jornada que construímos até aqui, então,
construir os próximos... logo, logo vamos fazer 100 anos de empresa, então, construir aí, preparar
o início do segundo centenário.
Agradeço a todos pela presença, pelo interesse na nossa empresa e digo até logo, porque nos
vamos ver daqui a dois meses e meio na call do primeiro trimestre do ano. Obrigado e bom dia a
todos.

OPERADORA:

O conference call da empresa Kepler Weber está encerrado. Agradecemos a participação de
todos e tenham um bom dia.

