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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.

APRESENTAÇÃO
Bom dia senhoras e senhores e
obrigado por aguardarem. Sejam
bem-vindos à teleconferência da
Kepler Weber para discussão dos
resultados do 1º trimestre de 2021.

Está presente, hoje, conosco o Sr.
Piero Abbondi, Diretor-Presidente e o
Sr. Paulo Polezi, Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores.
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 o call, queira, por
favor, solicitar a ajuda de um
operador, digitando *0.

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 prazer estar aqui com vocês
novamente para a teleconferência dos
resultados da Kepler Weber. Espero
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que
todos
estejam
bem,
se
resguardando da pandemia e com
saúde.

manter a robustez
companhia.

financeira

da

Passando para o slide 4, apresento a
evolução de nossas áreas de negócio,
no
segmento
onde
atuamos.
Começando
pelo
negócio
de
armazenagem, registramos um salto
no faturamento, que cresceu 120% no
trimestre, em comparação ao mesmo
período de 2020. A demanda por
soluções
de
armazenagem,
que
acelerou no 2º semestre de 2020,
manteve-se em alta durante o
primeiro
trimestre
de
2021.
Associamos
este
movimento
à
excelente condição do agronegócio
brasileiro.
Nossas
exportações
também tiveram ótimo desempenho,
crescendo 54% em relação ao
primeiro trimestre de 2020. Mesmo
em
um
ambiente
de
forte
concorrência internacional, o real
depreciado
nos
deixa
mais
competitivos, e permite avançarmos
no exterior. Quando deduzimos a
variação
cambial
do
período,
chegamos
ao
crescimento
de
aproximadamente 25%, percentual
muito satisfatório em moeda forte.

Começo com o primeiro destaque do
trimestre, que foi o crescimento de
85% da receita operacional líquida,
em comparação ao primeiro trimestre
de 2020, muito consistente diante do
cenário de pandemia. Observamos a
continuidade
das
condições
favoráveis das commodities agrícolas,
com o real depreciado, e os clientes
com
maior
poder
econômico,
alavancaram
o
desempenho
da
companhia em praticamente todos os
segmentos. Detalharei o desempenho
de cada segmento logo mais à
frente.
Outro destaque do primeiro trimestre
foi o EBITDA, que apresentou
crescimento de 88% e atingiu R$
32,9 milhões. A margem EBITDA
cresceu 0.2 pontos percentuais,
atingindo 13.9 %. Essa marca é fruto
dos esforços de toda a organização.
O Paulo detalhará mais à frente. Da
mesma forma, o lucro líquido cresceu
robustos 96.7%, atingido R$ 17.2
milhões no trimestre. Por fim, a
geração de caixa se manteve
consistente, mesmo levando em
conta
a
sazonalidade
menos
favorável, comum no início do ano,
finalizando o trimestre com saldo de
R$ 245 milhões, contribuindo para

Esse desempenho foi resultado de
novos projetos, que conquistamos no
Paraguai, Peru e Uruguai. Em granéis,
nosso negócio voltado a portos e
terminais, tivemos uma redução de
28% em relação ao primeiro trimestre
de 2020, explicada pela conclusão do
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projeto do terminal rodoferroviário da
Rumo em Rio Verde, Goiás. Quero
esclarecer que esta área de negócios
apresenta maior volatilidade nos
volumes de faturamento, uma vez
que as vendas são de grandes
projetos, e que alternam períodos de
alto e baixo faturamento. Por fim, em
reposição de serviços, apresentamos
aumento de 57% em relação ao
primeiro trimestre de 2020, que
estamos colhendo os frutos da
expansão que fizemos através da
criação
de
cinco
centros
de
distribuição,
estrategicamente
distribuídos no Brasil. Vale destacar
que a área de R&S está recebendo o
impulso adicional do bom momento
que
passa
o
segmento
de
armazenagem.

pela Kepler, com gestão da obra feita
pelos nossos profissionais experientes
e qualificados em gestão de projetos,
permitindo a pontualidade na entrega.
O projeto de Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, entregue em março de
2021, destaca-se por ser a primeira
unidade
de
armazenagem
desenvolvida sob medida para o
cliente, com suas personalizações e de
encontro com as suas especificidades.
Isso demonstra a versatilidade das
nossas
soluções,
que
permitem
entregar customizações complexas
dentro do prazo exigido pelo cliente.
Já no slide 6, temos a obra de Nueva
Esperanza, no Paraguai, em que o
produtor rural escolheu a Kepler pela
confiabilidade da nossa marca no país,
através de um representante que tem
uma atuação muito próxima aos
clientes locais.

No slide 5, compartilho com vocês
alguns
projetos
entregues
no
primeiro trimestre de 2021. O projeto
de Catalão, em Goiás, é de um
cliente que já havia adquirido um
projeto nosso no passado e voltou a
confiar na Kepler, na ampliação de
uma unidade existente.

O projeto permite ao cliente reduzir os
gastos com armazenagem de grãos e
em
prestadores
de
serviço,
maximizando, assim, seus resultados.
Por fim, citamos o projeto de Mkushi,
na Zâmbia, cujo diferencial, perante
os concorrentes internacionais, foi o
atendimento personalizado, uma vez
que os equipamentos tiveram que ser
adaptados às condições tropicais. O
cliente está localizado em área de
expansão agrícola e não possui
armazenagem. Passo agora a palavra

Pra nós, é uma evidência que está
satisfeito
e
certamente
nos
recomendará
para
os
demais
produtores da região. No projeto de
Rio Verde, também em Goiás,
destacamos a tranquilidade e a
segurança
que
nossa
empresa
proporcionou ao cliente, pelo fato de
ter sido uma obra 100% montada
3

ao Paulo Polezi, para que exponha os
principais resultados financeiros e
performance do primeiro trimestre de
2021.

lançamento de novos produtos, 10%
em atendimento à legislação e normas
regulatórias e 6% destinados a
investimentos de TI.

SR. PAULO POLEZI: Obrigado,
Piero. Bom dia a todos. No slide 7,
mostramos a evolução do EBITDA no
primeiro trimestre de 2021.

No
slide
9,
eu
destaco
a
disponibilidade do caixa, que se
manteve
em
patamar
robusto,
encerrando o mês de março com o
saldo bruto de R$ 245,5 milhões e
caixa líquido de R$ 236 milhões.
Importante esclarecer que os nossos
fluxos acompanham a sazonalidade
das safras de grãos, apresentando
fluxo financeiro menor no primeiro
semestre e maior no segundo
semestre.

Geramos R$ 32,9 milhões, aumento
de 88,1% em relação ao resultado de
R$
17,5
milhões
do
primeiro
trimestre de 2020. Apesar da forte
pressão inflacionária, causada por
sucessivos
aumentos
do
aço
laminado, desde agosto de 2020,
temos tido êxito na atualização dos
preços dos projetos, de forma que a
margem EBITDA fechou o trimestre
em 13,9%, 0,2 pontos percentuais
acima do primeiro trimestre de 2020
e 1,6 pontos percentuais acima do
quarto
trimestre
de
2020.
O
desempenho positivo é o reflexo da
melhora do nível de atividade e da
nossa estratégia bem executada de
recomposição de preços, alinhada à
gestão dos custos e despesas,
ratificando o nosso compromisso com
a rentabilidade e o crescimento dos
resultados.

Em relação ao primeiro tri de 2020,
observamos melhora do capital de
giro da companhia, impulsionado pelo
maior nível dos adiantamentos dos
clientes, o que também é reflexo da
boa qualidade da nossa carteira. Já
em relação ao quarto trimestre de
2020,
tivemos
redução
dos
adiantamentos dos clientes, normal
para este período, e ao mesmo tempo
o aumento parcial dos estoques, em

No slide 8, mostramos a evolução dos
investimentos em Capex. Primeiro
trimestre de 2021, os investimentos
atingiram R$ 12 milhões, sendo 71%
destinados
ao
aumento
de
capacidade fabril, 13% referente ao
4

virtude do
negócios.

maior

patamar

dos

fornecedores, e as dificuldades da
pandemia, nos levando a aproveitar o
bom momento de demanda, e assim
capturar as oportunidades e entregar
o excelente resultado do primeiro
trimestre.

No slide 10, eu destaco a melhora na
liquidez da nossa ação, a Kepler 3,
cujo volume financeiro médio mensal
cresceu 200%, passando a negociar a
R$ 10,2 milhões ao dia. Com isso eu
termino a minha parte e retorno ao
Piero.

Por fim, trago a informação que
aprovamos um programa de aumento
de capacidade e produtividade no
montante de R$ 22 milhões, para as
unidades produtivas de Panambi e
Campo Grande. Como perspectivas
para o ano de 2021, quero lembrar
que mantemos as expectativas de
apresentar
mais
um
ano
de
crescimento, aproveitando e também
contribuindo para a continuidade da
melhoria do agronegócio no Brasil. A
carteira de pedidos, construída ao
longo do segundo semestre de 2020,
continua trazendo estabilidade para a
nossa operação. Temos também
expectativa de margens saudáveis
para
2021,
mas
que
podem
apresentar alguma volatilidade por
conta da pressão dos insumos
metálicos e instabilidade da cadeia de
fornecimentos.
Encerro
aqui
a
apresentação
dos
resultados
do
primeiro trimestre de 2021. Por favor,
operadora, podemos prosseguir com a
sessão de perguntas e respostas.

SR.
PIERO
ABBONDI:
Muito
obrigado, Paulo. Antes de passarmos
para a sessão de perguntas e
respostas,
quero
reforçar
as
realizações recentes, e logo a seguir
comentarei
sobre
as
nossas
perspectivas para o restante do ano
de 2021.

Em relação às realizações recentes,
em primeiro lugar tenho que ressaltar
nossos resultados sólidos e acima das
expectativas, mesmo frente ao atual
cenário de pressão inflacionária das
matérias-primas. Também demos
continuidade aos planos de ação, que
permitiram mitigar os efeitos da
instabilidade da cadeia de
5

Sessão de Perguntas e Respostas

nossa plataforma SYNC. Estamos
também fazendo investimentos em
novos sensores para ampliar a gama
de possibilidades de operação e de
suporte à operação ao cliente.
Também
estamos
fazendo
investimentos, estamos num processo
adiantado de criação de um centro de
operações, para
trabalhar essas
informações e gerar, a partir da
plataforma
SYNC,
dados
e
informações
que
suportem
a
operação, a manutenção dos nossos
clientes, e todo o, também, suporte
na assistência do pós-venda como,
por exemplo, reparos, treinamentos
aos nossos clientes. Então, quer dizer,
estamos num processo aí bastante
focado em crescer a questão da
digitalização, de serviços digitais, e
estamos vendo uma forma, inclusive,
de acelerar esse processo para
avançar mais rapidamente com a
questão de vendas recorrentes.

OPERADOR: Iniciamos agora a
sessão de perguntas e respostas.
Caso haja alguma pergunta, queiram,
por favor, digitar, asterisco um.
Nossa primeira pergunta vem de
Catherine Kiselar, Banco do Brasil.
SRA. CATHERINE KISELAR: Bom
dia Piero, Paulo, parabéns pelos
resultados da Kepler. Do meu lado
duas perguntas. Eu queria saber em
relação ao projeto SYNC e a captura
de sinergias também com a aquisição
da Seletron, e suas máquinas e
marcas. Se vocês pudessem dar uma
atualização em relação a essas
iniciativas, nós agradecemos.
SR. PIERO ABBONDI: Bom dia,
Catherine. Obrigado pela pergunta.
Os
nossos
investimentos
na
plataforma SYNC vem em linha com
os nossos esforços de vendas
recorrentes, buscarmos cada vez
mais vendas recorrentes. Então,
nossos
produtos
hoje
têm
a
capacidade tecnológica de capturar
dados e colocar isso tanto na

Com relação à Seletron, que é uma
outra perna da nossa estratégia,
estratégia
de
crescimento
em
digitalização, e a outra perna de
serviço de equipamentos de maior
valor agregado, após o anúncio, no
final do ano passado, da aquisição da
marca e da tecnologia, nós temos
feito as adequações na fábrica,
estamos num processo de adequação
da fábrica de Panambi, que vai passar
a incorporar a produção desses
equipamentos
da
Seletron.
Os
produtos
da
Seletron
são
reconhecidos
pela
eficiência
na
seleção de grãos e já estão incluídos
no nosso portfólio. Estamos evoluindo
como programado, temos aí, então,
nas próximas semanas, a total
internalização da fabricação desses
equipamentos, já realizamos vendas,
estamos
entregando
esses
equipamentos, e temos uma

planta, quanto na nuvem, e que vai
permitir também não só disponibilizar
esses dados, mas gerar uma série de
serviços, serviços ligados à questão
de gerenciamento, manutenção, e
operação e suporte da planta.
Com relação especificamente ao
SYNC, nós temos 120 obras já
instaladas e mais 170 novas obras
sendo instaladas nesse momento,
que vão poder passar a gerar a
conectividade e os dados para a
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quantidade significativa de propostas
em andamento. Então, concluindo, eu
diria que está conforme o planejado
e, durante esse ano, nós vamos ter
boas

Evidente que o desafio é entregar, né?
A nossa fábrica está bem posicionada
pra isso, temos uma ocupação
bastante boa da fábrica, os prazos
estão mais estendidos, devido a essa
demanda robusta, não só da

notícias a respeito da Seletron, que é
um
importante,
digamos,
posicionamento da empresa em
relação a equipamentos de maior
valor agregado.

Kepler, mas temos notado de todo o
setor, de toda a indústria, esse prazo
mais estendido, e nós temos feito os
investimentos
para
acompanhar,
investimentos
pontuais
pra
acompanhar esse crescimento de
demanda.

SRA.
CATHERINE
KISELAR:
Excelente, obrigada pela resposta. A
minha segunda pergunta, Piero, é em
relação à ocupação da carteira de
pedidos. Nós temos acompanhado
notícias da Kepler, que vocês têm um
recorde de projetos simultâneos de
silos e a gente imagina que a
ocupação da carteira esteja num nível
saudável e que vocês têm feito, como
anunciado,
investimentos
em
capacidade fabril justamente pra
fazer frente a este nível de demanda.
Se vocês puderem comentar sobre a
perspectiva desse nível de demanda
e
como
esses
investimentos
anunciados das unidades fabris vão
vir ao encontro dessa necessidade.
nós agradecemos também.

Como exemplo, posso citar aí o
investimento que foi aprovado no ano
passado, e está sendo concretizado
agora, nesse primeiro trimestre, que
são investimentos em equipamentos
em Campo Grande, que já estão
operacionais, um investimento total
que foi de R$ 12 milhões, e já temos
o nosso plano de investimento, que
falta agora finalizar, para o ano de
2021,
para
acompanhar
esse
crescimento de demanda, e termos
condições de atender adequadamente
os nossos clientes. Quero salientar só
que, apesar de todas as dificuldades
da cadeia de suprimentos globais, nós
temos conseguido atender os nossos
clientes e não temos nenhum atraso
na entrega de obras, que é muito
importante
para
nós
isso,
o
atendimento para o cliente. Perfeito.
Acho
que
acabei
concluindo.
Obrigado.

SR. PIERO ABBONDI: Muito bom,
Catherine.
É
uma
pergunta
interessante, porque é justamente a
dinâmica que estamos vivendo, a
gente... o cenário do preço das
commodities e a dinâmica do
agronegócio brasileiro tem levado a
uma demanda robusta, como nós já
falamos no último trimestre, no
segundo semestre do ano passado, e
essa demanda robusta continua ao
longo desse trimestre, então nós
temos uma carteira de pedidos
robusta, que nos traz tranquilidade
pra planejar o ano, isso é importante.

SRA. CATHERINE KISELAR: Eu que
agradeço às respostas. Se vocês
puderem me permitir somente mais
uma
pergunta,
em relação
ao
programa de recompra de ações, que
foi anunciado recentemente, e de
emolumentos, e também a política de
dividendos, se vocês puderem
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comentar como é que está a cabeça
da Kepler nesses dois aspectos?

pagamento
de
dividendos
aí,
conforme deliberado na última AGO,
ele resultou, Catherine, num payout aí
de 49% sobre o resultado de 2020.
Então, de uma forma geral, a

SR. PAULO POLEZI: Oi, Catherine,
bom dia. Paulo Polezi aqui, obrigado
pela pergunta. Primeiro eu começo
pelo programa de recompra. Na
verdade, esclareço aqui, nós

tendência é que o fluxo de dividendos
acompanhe
o
crescimento
da
companhia e o crescimento da
lucratividade, então acho que essa
referência desse ano é uma boa
referência, Catherine.

anunciamos agora, no mês de abril, a
gente executou um programa de
recompra, esse programa foi com o
objetivo de suportar aqui o plano de
remuneração variável, o plano de
incentivo
de
longo
prazo
dos
executivos da empresa. Então, foi
aprovado esse plano em 2020, e
agora a gente teve que adquirir essas
ações pra poder fazer frente a esse
plano. Então essa foi a intenção.
Nesse momento, outros programas
de recompra, a gente está sempre
atento, monitorando. Nesse momento
não temos nada de fato programado.
O que a gente teve foi esse pro ILP. E
aí, de tempos em tempos, nós vamos
ter que fazer programas, na medida
que as ações forem sendo alocados.

SRA.
CATHERINE
KISELAR:
Excelente, muito obrigada pelas
respostas e parabéns, mais uma vez,
pelos resultados.
SR. PAULO POLEZI: Obrigado,
Catherine. Obrigado por participar do
nosso call mais uma vez.
OPERADOR: Lembrando que, para
fazer
perguntas,
basta
digitar
*1. Mais uma vez, caso queira fazer
uma pergunta, por favor digite *1.
SR. PAULO POLEZI: Bom, pessoal,
enquanto não vêm perguntas pelo
áudio, nós temos perguntas por
escrito aqui na tela. Eu vou ler as
perguntas aqui e eu e Piero
respondemos na sequência.

A sua outra pergunta com relação à
estratégia de dividendos. O quê que
nós temos aqui? Nós temos que o
nosso estatuto social, está lá escrito,
ele prevê destinar o lucro líquido do
exercício, de forma resumida aqui,
5% pra reserva legal, depois 25%
pra
dividendos
mínimos
aos
acionistas, e temos 25% também de
reserva pra investimentos e também
capital de giro. Então, todo lucro
líquido não destinado a essas
rubricas, ele pode

A primeira pergunta que temos aqui é
do senhor Luiz Fernando Sallum. Ele
fala, “gostaria de saber se as
requisições
que
a
Kepler
tem
estudado são de empresas do mesmo
setor
ou
se
são
produtos
complementares, como a última
aquisição.” O senhor Luiz acho que se
refere à Seletron, que foi em
dezembro.

ser sim destinado pra distribuição de
dividendos, ele tem que estar
previsto no orçamento de capital e
isso é aprovado em assembleia.
Então, como uma referência, o

Então bom dia, Luiz. Sim, a gente de
fato tem estudado, a companhia...
temos um planejamento estratégico
bem elaborado, tanto do lado
8

orgânico, quanto inorgânico. Do lado
do inorgânico, a gente tem...
estamos
mais
atentos
aí
às
oportunidades que estão próximas à
nossa área de atuação de hoje, nós
estamos hoje na área do póscolheita. Nós sabemos que existem
oportunidades aí de ampliação dos
nossos negócios, nossos produtos,
tanto um pouco

equipamentos
de
maior
valor
agregado, que eu acho que é
importante, e a questão, como eu já
respondi para a Catherine, muito foco
também na digitalização, toda a
eletrônica embarcada e mais toda e
geração de informação e possibilidade
de serviços, de
prestação de serviços pra nossa base
de clientes instalada, que vai gerar
uma receita recorrente. Então nós
estamos focando muito nessas duas
questões.

anterior ao processo de pós-colheita,
e um pouco posterior também. Então
essas oportunidades a gente tem
olhado com um pouco mais de
atenção, e a maior parte delas, Luiz,
elas em geral estão mais ligadas aí a
iniciativas, vamos dizer, do mercado
digital, a parte tech, e também
algumas oportunidades de go to
market, então esse é um pouco do
que a gente está olhando. A
companhia
tem
uma
condição
financeira favorável, nos permite
olhar essas oportunidades, e estamos
trabalhando com essa agenda. Na
medida que tiver alguma novidade, a
gente vai poder anunciar. Mas por
enquanto existe só trabalhos fortes
nessa direção. Piero, fica à vontade,
se quiser completar.

SR. PAULO POLEZI: Obrigado, Piero.
Temos mais uma pergunta aqui, do
senhor João Daronco. Vou ler aqui.
“Inicialmente
parabenizo
pelos
excelentes
resultados.
A
minha
primeira pergunta é relacionada a
supply chain. Como está a cadeia de
suprimentos, não só na questão de
preço, mas também de fornecimento?
Vocês veem a possibilidade de algum
atraso por falta de fornecimento? “
Então, João, obrigado pela tua
pergunta. Eu posso responder aqui.
João, desde o início lá do segundo
semestre de 2020, a cadeia de
suprimentos como um todo, ela tem
sido
fortemente
afetada
por
sucessivos ajustes de custo de
insumos, todos têm acompanhado,
mas
principalmente,
João,
por
dificuldades de abastecimento. Nesse
cenário, a nossa companhia tem se
posicionado com bastante rapidez. De
certa forma, a companhia teve a
capacidade de prever muitos desses
movimentos, antecipar, através do
nosso
monitoramento
aí,
esses
movimentos, e estamos aplicando,
João, várias contramedidas aí pra
passar essa fase bastante complexa
do momento.

SR. PIERO ABBONDI: Paulo, acho
que você respondeu muito bem a
pergunta aí, a única a complementar,
talvez reforçar, é essa questão de
que nós estamos focando muito póscolheita, que é a área de atuação
nossa, e olhamos, evidente, tanto
crescimento inorgânico como, por
exemplo, melhoria de produtos ou
outros produtos da nossa linha,
quanto possíveis aquisições que
podem nos acelerar em algumas
questões que nós queremos acelerar
o crescimento. Muito foco em
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A gente tem tanto atuado na gestão
dos preços de reposição e também
trabalhado aqui com questões mais
estratégicas de estoques, e a gente
visa muito reduzir, principalmente, o
impacto aí pro cliente e evitar
atrasos, como o Piero comentou
alguns instantes atrás. Ô João,
alguns exemplos aqui do que a gente
tem feito. A gente, por exemplo, tem
procurado fechar pedidos com os
nossos fornecedores de uma forma
antecipada, e a gente tenta garantir

temos, sim, atraso dos fornecedores,
mas nós temos conseguido gerenciar
as nossas entregas, aos nossos
clientes, até esse momento, João, a
gente não tem tido atrasos nas obras,
então isso a gente tem feito esse
trabalho. Então não sei se eu respondi
a tua pergunta. Se ficou algum follow
up, pode voltar.
Na sequência, aqui, temos mais uma
pergunta,
do
Sr.
Wagner,
da
Quantitas. Ele pergunta, “qual a visão
da
companhia
em
relação
às
oportunidades
de
demanda
por
armazenagem na rota logística do
Arco Norte? É algo relevante?” Nós
vamos endereçar essa ao Piero.

alguns preços, em geral alguns
fornecedores têm antecipado 90 dias.
A carteira que a gente tem hoje,
bastante robusta, nos permite essa
visibilidade melhor, então a gente
consegue, de uma forma mais
assertiva,
antecipar
algumas
negociações. Esse é um ponto.

SR. PIERO ABBONDI: Eu respondo,
com prazer. Muito obrigado pela
pergunta,
Wagner.
porque
é
importante porque estamos falando
aqui
do
nosso
segmento
de
movimentações de granéis, que é
justamente o nosso segmento onde
atendemos portos e terminais. Queria
lembrar aqui um pouquinho do
histórico da companhia. Maio nós
vamos fazer 96 anos, mas o primeiro
projeto do Arco Norte aconteceu em
1996, em Porto Velho, na bacia do
Amazonas, são projetos de barcaça
pra escoar a produção, e foi um
fornecimento da Kepler. Então, quer
dizer, pra nós não é uma novidade,
nós já estamos neste segmento há
bastante tempo, e atuamos, nosso
foco aí é ter porte de terminais de
granéis agrícolas. Então são grãos,
exportação
de
soja,
milho,
principalmente, e importação de trigo,
a entrada de trigo, e também
fertilizantes granulados a importação,
que é o frete de retorno que o Brasil
utiliza pra importar fertilizantes.

O segundo, a gente atua bastante,
também,
com
inteligência
de
mercado, e também se antecipa a
alguns movimentos de repasse, e aí
consegue
também
agir
proativamente. Tem alguns casos que
os
aumentos
foram
muito
expressivos ali, então a cadeia toda
acompanhou os aumentos do aço aí,
que eles, nos últimos 12 meses, a
ordem de 90%, então a cadeia toda
acompanhou isso. E aí a gente tem,
quando tem aumentos muito fortes, a
gente tem conseguido negociar a
postergação desse prazo, ganhar um
prazo pra poder reagir na ponta, e
também, às vezes, parcelar. E, por
fim, a gente tem trabalhado muito
diversificando fontes. A gente tem
internalizado alguns processos e
buscando fornecedores alternativos,
então, de uma forma geral, é assim
que a gente tem feito esse trabalho.
Aí o final da tua pergunta, se a gente
tem algum atraso por falta, então
10

Atualmente, em cima da mesa, nós
temos
algumas
oportunidades
importantes. Vou citar aqui algumas
que me vêm à cabeça. Santarezinho,
por exemplo, Barcarena, são projetos
que já estão aí no pipeline, o pessoal
já está discutindo, são projetos que
são da ordem, os dois, de 600
milhões,
tem
outros
projetos
também, esses são os que me vêm à
cabeça, lembrando que aqui a Kepler
tem, dentro do nosso escopo, 30%
desse valor é o escopo Kepler, então
desses 600 milhões dos dois projetos,
aproximadamente aí 180 milhões são

de escoamento da exportação, o
Brasil é um player muito relevante no
mercado internacional. Caindo em um
lugar comum de novo, nós somos
muito competitivos da porteira pra
dentro, mas não da porteira pra fora,
então os investimentos em logísticas
estão acontecendo e vão acontecer, o
Arco Norte é um exemplo, a
concessão da ferrovia de integração
Oeste-Leste da Bahia agora, no
começo de abril, é um exemplo disso,
a Ferrogrão, as discussões sobre a
Ferrogrão, também é outro exemplo,
então nós temos aí um horizonte de
alguns
anos
de
investimentos,
acredito,
de
investimentos
em
logística que, evidente, vai trazer pra
nós
oportunidades
de
negócio
bastante importantes pra esse nosso
segmento de negócios da Kepler.
Obrigado pela pergunta, é um
segmento importante em que nós
estamos dando bastante ênfase

relacionados diretamente com a
Kepler.
Nós
mapeamos,
temos
conhecimento de todos os projetos,
são normalmente projetos de mais
longa duração, são projetos que
tanto a cotação, o desenvolvimento
do projeto é um projeto específico,
então leva mais tempo. Muitas vezes
tem uma revisão, um adiamento,
então são projetos que precisa ter
calma, e ter a disciplina de segui-los.
Pelo tamanho das oportunidades,
vocês devem imaginar que são
projetos que têm grande competição,
porque são projetos relevantes e os
concorrentes também estão em cima,
então são projetos que é importante
ter um bom custo-benefício, e
conseguir explicar pro cliente os
benefícios dos nossos equipamentos.
São projetos em que nós temos
expertise, temos total capacidade de
atendermos, e somos competitivos
pra
atender,
então
estaremos
presentes, não só nesses dois que eu
citei, mas em outros que já estão aí
no pipeline.

SR.
PAULO
POLEZI:
Dando
sequência, aqui temos mais uma
pergunta do Sr. Guilherme Chadi. A
pergunta,
“podem
comentar
o
programa de remuneração com ações
aos
executivos
divulgado
recentemente?” E o Sr. Guilherme
também pergunta, na sequência,
outro tema, sobre o ambiente de
concorrência, “algum novo entrante
ou risco relacionado?
Eu respondo a primeira pergunta,
acho que o Piero pode pegar a
segunda. Guilherme, programa de
remuneração dos executivos, a gente
tem o programa tradicional ILP,
incentivo de longo prazo. Ele tem uma
componente com metas mais curtas,
ligadas aí ao ano, ao exercício ao
próximo ano, e uma parte maior de
metas de longo prazo. É um programa

E, por fim, queria dar uma visão um
pouco mais ampla, olhando que o
Brasil tem se preocupado, a gente vê
uma preocupação maior na logística
11

tradicional, que ele usa as ações da
companhia como referência, então a
companhia adquire essas ações no
mercado, proporcional ao que faz jus
cada executivo, reserva essas ações
na tesouraria, tem um período de
vesting e, na medida que as metas
de longo prazo de crescimento da
operação, aumento de rentabilidade,
enfim, inovação, desenvolvimento de
pessoas, têm metas estratégicas,
todas bem pontuadas, à medida que

então é um mercado bastante
concorrido, os players estão bastante
bem estabelecidos, e a Kepler tem
mantido essa participação de mercado
de 40%, e é nosso objetivo continuar
mantendo essa nossa participação de
mercado. Acho importante ter bons
concorrentes, porque é um motivo

elas vão sendo atingidas, essas ações
vão sendo liberadas para o executivo.
E tem o benefício, na medida que
elas acontecerem, reverter numa

Com relação... talvez falar um
pouquinho de novos players possíveis,
novos players internacionais até. Nós
temos feito um trabalho bastante
grande para não se posicionarmos
apenas
como
fornecedores
de
equipamentos,
mas
como
fornecedores da obra completa, de
entregar para o cliente a obra
funcionando, sermos responsáveis por
isso. Porque, na prática, a Kepler é a
primeira a chegar na obra, quando um
produtor rural pensa em fazer uma
planta de armazenagem, ele pensa na
Kepler, evidente, ou em outros
concorrentes, e somos nós que,
então, vamos lá começar a fazer o
desenho
preliminar,
o
desenho
conceitual preliminar do que poderia
ser a planta, e qual é o valor. Daí,
pedido
fechado,
se
produz
equipamentos,
se
montam
os
equipamentos, e se entrega os
equipamentos funcionando. Então, o
cliente, quando ele compra uma obra,
ele não compra equipamentos, ele
compra uma planta funcionando,
dando
a
capacidade
que
foi
contratada. Então, nós somos o
primeiro a entrar na obra e o último a
sair. Dito isso, o que a gente tem
buscado, então, é suportar o cliente
em todo esse processo. Então,
principalmente
a
montagem
do
equipamento, a gestão, a gestão do

que nos leva a melhorar ainda mais,
não
nos
estabilizarmos
e
nos
confortarmos com o que temos.

valorização dela, então o executivo
trabalha
com
uma
motivação
adicional. Mas, em resumo, é um
plano tradicional, que ele visa tanto
endereçar metas de longo prazo,
acaba tendo um efeito de retenção
também importante, e coloca ali as
metas, todo o corpo executivo
alinhado na mesma direção, esse
acho que é um benefício muito
importante.
Então
não
sei
se
expliquei, mas tem, ele tá mais
detalhado, você encontra detalhes no
nosso formulário de referência, se
você precisar, tá bom?
E a outra pergunta, voltando, só
recapitulando, sobre o ambiente de
concorrência, se existe algum novo
entrante? Piero, por favor.
SR.
PIERO
ABBONDI:
Boa
pergunta. Obrigado, Guilherme. Bom,
primeiro
eu
queria
falar
um
pouquinho da concorrência local, um
segmento muito concorrido, porque
tem vários... temos várias empresas
do segmento, empresas tradicionais
de longa data, empresas nacionais e
empresas internacionais também,
12

projeto é muito importante, porque é
uma integração de várias áreas, tem
civil, elétrica, então a Kepler está se
envolvendo muito nessa questão de
gerenciamento, a montagem é sob
nossa responsabilidade, e também a
entrega e treinamento, a posta em
marcha e a operação assistida nos
primeiros momentos, para o produtor
ter, a equipe do produtor ter
treinamento de início.

qualidade
pergunta.

definida.

Obrigado

pela

SR.
PAULO
POLEZI:
Ok,
continuando, chegaram mais algumas
perguntas aqui. Eu vou ler. Vieram
perguntas do Sr. Sérgio Oba. Ele faz
mais de uma, eu vou ler e tentar
endereçar todas aqui. “Bom dia, sobre
a estratégia de alocação de capital,
poderia dar uma visão a respeito
disso?” Ele continua: “dada a sólida

Isso primeiro é uma diferencial muito
grande, porque a garantia da entrega
do projeto funcionando é uma
barreira de entrada para possíveis
concorrentes internacionais, pensar

geração de caixa da companhia,
estrutura de capital e payout atual,
aproximadamente 50% em 2020, há
discussões sobre o aumento do
payout?” E, por fim, “dada a sólida
geração de caixa...” não, essa é a
mesma. Isso. Então acho que eu
respondo de uma forma geral, Sérgio,
sobre a estrutura de capital, geração
de caixa, e tudo mais.

nos chineses, talvez, que possam
chegar aqui até com preço de aço
mais competitivo. Mas, pra ele
entrar, ele vai precisar ter toda essa
estrutura distribuída ao longo do
Brasil, que é um baita diferencial, é
um diferencial competitivo muito
grande. E também pros nossos
concorrentes locais, porque pensando
na cabeça do produtor, ele fala
assim, “bom, equipamento da Kepler
é muito bom. Ótimo. Isso a gente
sabe. Mas melhor ainda é o que nós
estamos
vendo”,
com
esses
investimentos que a gente tem feito,
ele fala assim, “inclusive a montagem
foi tranquila, não tive problema
nenhum.” É como construir uma
casa. Você quer construir uma casa,
o ideal é você ter a obra tranquila,
você não quer ter problema, você
quer ter a casa pronta, bem feita,
como
você
planejou,
e
sem
problemas. Então, esse é o nosso
desafio, e a construção de barreiras
de entrada e diferencial para o cliente
até pagar mais para a Kepler, porque
ele sabe que ele vai ter a obra
entregue no prazo e dentro da

Acho que eu começo, o primeiro ponto
é o seguinte. A Kepler, vou deixar
claro, é uma empresa líder, como o
Piero falou, tem captura muito grande
de oportunidades no mercado, a
visibilidade é muito positiva, mas
estamos
expostos
a
ciclos
do
agronegócio. Claro que estamos numa
vertente
muito
forte,
temos
visibilidade positiva pra frente, mas a
questão do caixa é importante pra dar
segurança pra nossa operação, então
é um valor que a gente não pretende
abrir mão. Todavia, temos uma
posição de caixa bastante confortável,
e ela nos permite fazer esses
movimentos que eu falei, o Piero
falou, de crescimento orgânico e
inorgânico. Então isso nos dá a
chance de fazer negociações, alguma
coisa, pensar e discutir estratégias de
uma forma desalavancada, isso é
muito competitivo pra gente, nos
permite negociar com tranquilidade,
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com assertividade, e usar esse caixa
pra
essas
oportunidades.
Obviamente, na sequência, a gente
deve financiar essas oportunidades,
tanto
de
Capex,
quanto
de,
eventualmente, de alguma aquisição
ou de inovação.

nos levaram ao melhor resultado do
primeiro trimestre desde o início do
PCA.
Um
excelente
resultado,
bastante
baseado,
evidente,
no
momento atual das commodities, que
ajudaram muito os negócios, mas
gostaria de pontuar aqui que esse
resultado
também
foi
obtido,
evidente, conseguimos capturar esse
excelente momento, graças a um
excelente trabalho da equipe da
Kepler, que se antecipou e acabou
superando as dificuldades impostas
pela pandemia e pelo choque global
da cadeia de

Então a gente pretende manter uma
posição de caixa, principalmente não
só caixa, mas também liquidez, o
importante, tanto quanto o caixa, é a
liquidez. E, sim, esse caixa deve nos
ajudar, como o Piero disse, a olhar as
oportunidades, enfim, tentar acelerar
esse processo. Mas repito, à medida
que eles foram acontecendo, vamos
consumindo caixa, e vamos trocando
a estrutura de capital, entrando
dívida, também, pra financiar esse
crescimento. E a questão de payout,
de novo, vai depender da evolução,
dos planos do conselho, mas repito, a
condição da companhia é positiva e o
caixa permite manter um fluxo de
dividendos saudável pra frente. Acho
que é isso por enquanto.

suprimentos, quer dizer, não foram
momentos fáceis, acredito que a
empresa conseguiu se antecipar já no
final do ano passado, lá pelo terceiro,
quarto
trimestre
conseguimos
visualizar isso, e foi feito um trabalho
bastante grande em todas essas
frentes,
que
colocaram
desafios
significativos, mas a equipe, digo,
toda a equipe Kepler conseguiu
superar. Eu quero deixar aqui os
parabéns
a
todos
os
nossos
colaboradores que realmente se
engajaram nesse desafio.

OPERADOR: Lembrando que, para
fazer perguntas, basta digitar *1.
Encerramos, neste momento, a
sessão de perguntas e respostas.
Passo a palavra ao Sr. Piero Abbondi,
Diretor-Presidente,
para
suas
considerações finais.

Depois, como um segundo ponto,
quero citar que novamente tivemos
um forte crescimento no segmento de
peças e assistência técnica, no nosso
balanço é o segmento RS, reposição e
serviços, mostrando que a estratégia
de investir nessa área foi acertada, e
incluindo o investimento dos cinco
centros de distribuição de peças que
temos aí em diferentes estados
produtores. Isso deu um suporte
muito
bom
e
temos
crescido
significativamente
em
todos
os
trimestres neste segmento. Essa
estratégia está baseada no aumento
de receitas recorrentes, com o
objetivo, assim, de diminuir a

FECHAMENTO
SR. PIERO ABBONDI: Muito boas
perguntas,
acho
que
deu
oportunidade de nós apresentarmos
de maneira mais ampla o que
estamos fazendo aqui na Kepler.
Como fechamento, eu gostaria de
reforçar
alguns
pontos.
Como
primeiro ponto, as vendas recordes
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exposição que temos aos ciclos
naturais do agronegócio. Hoje, se
olharmos
aí,
esse
segmento
representa 15% das nossas receitas e
temos o objetivo de aumentar ainda
mais essas vendas recorrentes. Na
linha de aumentar as receitas em
vendas recorrentes, também estamos
implementando todo o plano de
digitalização que falamos, a nossa
plataforma SYNC, nossa plataforma
digital, que permite toda essa
questão que discutimos de eletrônica

mostrar a vocês. Agradeço o interesse
em nossa conferência aqui, em nossa
empresa, e deixo o meu até logo e até
breve para a próxima conferência,
daqui a três meses. Muito obrigado e
bom dia a todos.
OPERADOR:
O conference call da empresa Kepler
Weber está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham um
bom dia.

embarcada
e
está
abrindo
a
possibilidade de uma série de
serviços, de prestarmos uma série de
serviços recorrentes aos nossos
clientes. Vai ser uma outra avenida
de
crescimento,
de
serviços
recorrentes, e inclusive estamos
buscando formas de acelerar esse
processo. Nos próximos meses aí
vamos trabalhar fortemente pra ver
como podemos acelerar esse nosso
crescimento
nessas
questões
e
serviços
digitais
e
da
nossa
plataforma SYNC.
E, como último ponto, queria
salientar que estamos otimistas com
o ano de 2021, confiantes que será
mais um ano de crescimento.
Acreditamos que o PCA, o Plano de
Construção de Armazéns, do novo
Plano Safra, terá um bom nível.
Saliento que, apesar de um bom
nível, é insuficiente perante as
necessidades do segmento, com todo
esse déficit de armazenagem e, do
nosso lado. continuamos buscando
ampliar
as
nossas
fontes
de
financiamento privado para os nossos
clientes, que daria uma alternativa ao
PCA, e podemos aumentar aí, é um
vetor de aumento de vendas. Bom,
dito isso, são os três principais
pontos que eu gostaria de frisar, de
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