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 3º trimestre de 2021. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Piero Abbondi, Diretor Presidente e o 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, queiram, 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 essa teleconferência, e que
se referem às perspectivas de negócios da Kepler Weber, projeções e metas operacionais e
financeiras, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Companhia sobre o futuro dos
negócios. Considerações futuras não devem ser interpretadas como garantias de desempenho.
Essas considerações envolvem condições de mercado, de desempenho da economia brasileira,
do setor e de mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças, pois se referem a
eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem
compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores
operacionais podem afetar o desempenho futuro da Kepler 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 aqui com vocês mais uma vez para a teleconferência de
resultados da Kepler Weber. Vamos começar com os destaques do trimestre, sendo o primeiro a
receita líquida, que cresceu 64% em comparação com o 3T20, a maior receita líquida já realizada
num trimestre em toda a história da empresa.
A sequência do bom desempenho comercial observado no segmento de pós-colheita e a
aceleração dos investimentos do agronegócio em praticamente todas as regiões do Brasil onde
atuamos, foram fundamentais para isso. A robusta carteira de pedidos construída ao longo dos
últimos trimestres, principalmente na área de armazenagem, contribuiu significativamente para
este resultado. Lembramos também da forte base de comparação do 3T20, período em que
tivemos um grande faturamento dos equipamentos de pós-colheita. Isso valoriza ainda mais a
ótima entrega de resultados que nosso time realizou nesse trimestre.
Outro destaque do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 65%, atingindo
R$ 63,3 milhões de reais. A margem EBITDA ficou estável em relação ao 3T20, atingindo
19,2%. É importante destacar que a expansão das margens nos segmentos de negócios foi
resultado da eficiente gestão no abastecimento das matérias primas, em conjunto com a
administração de preços junto aos nossos clientes. Ao longo da apresentação, o Paulo dará mais
detalhes sobre este desempenho.
Por fim, tivemos um trimestre de evolução no ROIC, que atingiu 56,2% no trimestre. A
consistência desse indicador é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional,
demonstrado pela combinação de crescimento da margem EBITDA e da receita, em conjunto
com a boa administração do capital de giro.
Agora convido o Paulo para falar do segmento de negócios. Por favor, Paulo, passo a palavra
você.

SR. PAULO POLEZI

Obrigado, Piero. Bom dia a todos. Passando pro slide 4, apresento a evolução dos nossos
segmentos de negócios e mercados onde atuamos, começando com o segmento de
armazenagem, onde a demanda de projetos para equipamentos de pós-colheita continua
aquecida, gerando crescimento de 101% em relação ao 3T20. Esse forte crescimento foi
suportado pela alta demanda de exportação das commodities agrícolas dos nossos clientes e,
principalmente, do aumento da nossa taxa de sucesso nas negociações ocorridas entre abril e
maio, meses em que batemos o recorde de vendas nesse segmento.
Nas exportações, apesar da manutenção da demanda aquecida dos clientes dos países latinoamericanos, observamos uma redução pontual de 34% no 3T21, isso porque no 3T20 tivemos a
entrega de um grande projeto na área portuária do Peru, o qual impulsionou o faturamento
naquele trimestre. Excluindo essa entrega pontual, apresentamos crescimento de 3,2% no
período.

Em movimentação de granéis sólidos, MGS, tivemos um aumento de 58% no trimestre. O
percentual é relevante, mas o valor absoluto de R$ 400 mil reflete a escassez momentânea de
pedidos neste segmento. Importante ressaltar que, no 2T21, anunciamos a retomada nas vendas
desse segmento, com anúncio de dois fornecimentos relevantes, que permitirão aumento das
receitas a partir do primeiro trimestre de 22.
Já no segmento de peças e serviços, observamos aceleração no ritmo de faturamento em todos
os cinco estados onde atuamos, crescendo 93% no trimestre. Importante ressaltar que esse
crescimento robusto é decorrente da conjuntura favorável do agronegócio, da nossa proximidade
ao cliente final, e pela expansão das vendas de itens de segurança, principalmente para atender
as normas regulamentadoras, que determinam que clientes façam melhorias em suas unidades
existentes.

No slide 5, compartilho com vocês alguns projetos entregues no 3T21. Na obra de jataí, entregue
em julho, e na obra de Caiaponia, ambas em Goiás, os investimentos em armazenagem
permitiram que os clientes reduzissem seus custos da operação de secagem do grão e de fretes,
.

uma vez que anteriormente eles entregavam suas produções para uma cooperativa distante da
área de plantio.
Já em São Borja, no Rio Grande do Sul, trata-se de uma nova planta para atender produtores de
soja e trigo, numa região predominantemente de plantio de arroz. Aqui destacamos o prazo de
entrega da fábrica e a gestão muito próxima da área de implantação, que permitiu a instalação
dos equipamentos dentro do prazo safra do cliente.

No mercado externo, o projeto de Pore, na Colômbia, em um cenário de atrasos por grande parte
da concorrência, o cliente ficou muito satisfeito pelo cumprimento dos prazos estabelecidos,
valorizando a entrega pontual da equipe Kepler.
Por fim, o projeto em Lahore, no Paquistão, resolveu um problema do cliente. Ele recebia grãos
com alto teor de impurezas e as máquinas de limpeza no mercado local não conseguiam dar
capacidade de fluxo e qualidade do processo. A solução Kepler atendeu o fluxo de grãos do
cliente com a qualidade necessária. ]

No slide 7, mostramos a evolução do EBITDA no 3T21 em duas visões, convencional e ajustado.
Na visão convencional, apresentamos crescimento de 60% em relação ao mesmo período do ano
anterior, adicionando R$ 60 milhões de EBITDA e margem de 18,1%. Já no EBITDA ajustado,
sem considerar os eventos não recorrentes, apresentamos crescimento de 64% em relação ao
2T20, gerando 63 milhões e margem de 19,2%.
As despesas não recorrentes referem-se à atualização dos cálculos de impairment e baixas de
alguns ativos imobilizados que estavam obsoletos. Importante deixar registrado mais um trimestre
de evolução de margens em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo da estabilização
dos preços do aço, que é a nossa principal matéria prima, da melhor ocupação das fábricas, em
conjunto com a ampliação da margem de venda no segmento de armazenagem.

No slide 8, mostramos a evolução dos investimentos em Capex. No 3T21, os investimentos
foram de R$ 7 milhões, atingindo R$ 25,6 milhões no acumulado do ano. Neste trimestre,
destinamos 64% ao aumento de capacidade fabril, 20% no desenvolvimento de novos produtos,
13% no atendimento às legislações de segurança e meio ambiente e 3% em tecnologia da
informação.

.

No slide 9, destaco a disponibilidade de caixa, que se manteve em patamar robusto, encerrando
setembro com saldo bruto de R$ 438,9 milhões e caixa líquido de R$ 381,5 milhões. Importante
lembrar que, no dia 20 de outubro, a companhia efetuou o pagamento de R$ 278,5 milhões aos
acionistas via redução do capital social, reduzindo a posição de caixa bruto para R$ 160,4
milhões de reais. Esse saldo, em conjunto com a geração de caixa resultante da entrega da
carteira de pedidos em elaboração, permitirá uma rápida recomposição do caixa da companhia.

No slide 10, mostramos a liquidez da nossa ação, a KEPL3, que deu um salto de 33% no volume
financeiro médio mensal em relação a setembro de 2020, passando a negociar, em média,
R$ 10,5 milhões ao dia.

.

Como mencionado no slide da posição de caixa, eu reporto no slide 11 o pagamento da
restituição de capital social, concluída em 20 de outubro de 2021, gerando o valor de R$ 9,18 por
ação. Isso mostra o nosso compromisso em gerar resultado e retribuir aos nossos acionistas a
confiança no time Kepler Weber.

No slide 12, mostramos a evolução dos proventos pagos aos nossos acionistas, incorporando o
último pagamento da redução de capital, a qual gerou a importante marca de 427,6% em payout
até 30 de setembro de 2021.

.

No slide 13, apresentamos o ROIC acumulado dos últimos doze meses, que mostrou evolução
de 32,8 pontos percentuais em relação ao 3T20, atingindo 56,2%. A consistência desse indicador
é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de
crescimento da receita e margem EBITDA, em conjunto com a boa administração do capital de
giro nos últimos doze meses.

No slide 14, apresentamos a evolução dos novos negócios. Em primeiro lugar, trazemos a
plataforma SYNC, que já está aplicada em todos os novos fornecimentos, e estamos avançando
na conexão das plantas existentes, que na época não saíram com a tecnologia SYNC
embarcada. São aproximadamente dezessete mil plantas no Brasil.
Na Seletron, estamos avançando na oferta dos equipamentos, onde já temos a linha de produtos
preparada e a estratégia go-to-market também pronta. Os resultados começam a aparecer, com
algumas vendas já realizadas. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao Piero.
SR. PIERO ABBONDI:
Obrigado, Paulo. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, quero reforçar as
realizações recentes e comentar sobre as perspectivas para o resto do ano de 2021. Em relação
às realizações recentes, em primeiro lugar preciso reconhecer e parabenizar o time da Kepler por
esse consistente resultado de receitas e rentabilidade, lembrando que ainda estamos com a
pandemia do Covid-19 e em um ambiente de volatilidade na cadeia logística. Isso com certeza
valoriza ainda mais essa nossa entrega.

No Kepler Day, comunicamos nossos planos para estruturar um novo segmento de negócios,
com o objetivo de oferecer serviços digitais no conceito da agricultura 4.0. Isso permitirá aumentar
nossas receitas recorrentes e, principalmente, oferecer novas alternativas para aumento da
produtividade de nossos clientes.
Por fim, sobre as perspectivas do ano, um ponto positivo a observar é que temos uma expectativa
que os custos das matérias primas mais relevantes, como o aço, entraram em estabilidade e
permitirão administrarmos as margens dentro da normalidade, colaborando para continuarmos a
entregar margens saudáveis durante o ano de 2021.
Destaco ainda que a instabilidade na cadeia logística ainda não foi completamente
superada. Falta de contêineres, e aumento do custo dos fretes marítimos, podem trazer alguma
volatilidade nas entregas dos projetos. Estaremos atentos a isso para não prejudicar nossas
operações. Por outro lado, temos uma carteira de pedidos robusta, que deve continuar
suportando o crescimento da receita nos próximos trimestres, e por isso estamos confiantes em
entregar mais um ano de bom crescimento para a companhia.
Encerro aqui a nossa apresentação, agradeço o seu interesse e, por favor, operadora, podemos
seguir com a sessão de perguntas e respostas?

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

OPERADORA:
Obrigada. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta,
queiram, por favor, digitar *1. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor,
aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Passaremos agora para as perguntas realizadas pela internet e também pelo webcast.

SR. PAULO POLEZI:
Bom dia, Paulo aqui falando. Recebemos uma pergunta por escrito, Sr. Rafael Anghetti:
“Parabéns pelo resultado. Pergunta: o Plano Safra está avançando de forma saudável?”
Bom, Rafael, obrigado pela pergunta. Tem que começar pelo ponto, o Plano Safra esse ano, o
governo anunciou um valor recorde, no nosso caso, o plano PCA, para os investimentos em
armazenagem, R$ 4,1 bilhões. Esse recurso foi disponibilizado no mês de junho, é consumido de
uma forma muito rápida, alocado direto no setor, lembrando que o momento aí no nosso setor
muito aquecido, os nossos clientes, produtores rurais, fazendo os investimentos de forma
antecipada, até antes do Plano Safra, e isso explica, em parte, porque o Plano Safra foi
consumido de uma forma muito rápida, e o que importa é que veio num valor condizente com a
realidade. Então, sim, foi muito positivo, pena que acabou rápido, mas o setor continua investindo
e isso ajuda todo o setor, a Kepler e todo o nosso setor, então foi muito positivo o Plano Safra
desse ano.
OPERADORA:
Temos mais perguntas vindas da Webcast.
SR. PAULO POLEZI:
Vamos a mais uma pergunta recebida do Sr. João Vítor. “Bom dia, primeiramente parabéns pelo
resultado excelente. Gostaria de entender se vocês têm sofrido alguma queda na demanda
devido aos aumentos recentes das curvas de juros?” Piero, por favor?
SR. PIERO ABBONDI:
Perfeito, muito boa pergunta e bem atual, porque ontem tivemos um aumento de juros. Pra
responder essa pergunta eu gostaria de olhar um pouco o histórico no Brasil. Então, se a gente
olhar os últimos trinta anos, a safra de grãos tem aumentado anualmente 5% ao ano. Como
exemplo, em 2001, a produção era de cem milhões de toneladas de grãos, e em 2021 foi de 254,
com estimativas para a próxima safra agora para 290. Então, foi um período aí nos últimos vinte,
trinta anos, que os juros no Brasil foram significativamente altos e a agricultura continuou

crescendo. Então, a gente enxerga que, evidente que capital, custo capital é importante, mas num
segmento que está crescendo, e principalmente olhando a visão do produtor, onde ele investindo
num projeto desses ele tem um retorno de cinco a seis anos, ele continua com boa rentabilidade,
ele está capitalizado, então nós enxergamos que, evidente que sempre tem um certo impacto,
mas que ele não vai interferir muito porque foi o que aconteceu nos últimos vinte anos e mostra aí
que a agricultura é pujante e que os produtores vão continuar... produtores eu falo todo o setor
agrícola, cooperativas e todo mundo na cadeia, vai continuar fazendo investimentos.
E, só pra completar, lembro que em média aí, o último ano foram-se, metade das nossas vendas
foram feitas com recursos próprios, foram feitas pelos produtores com recursos próprios, o que
mostra aí de novo que eles estão capitalizados, tendo boa rentabilidade, e continuam fazendo
investimentos. Então, como a gente também estima que a próxima safra será boa, a rentabilidade
dos produtores continuará num nível bom, nós não estamos vendo um impacto significativo desse
aumento da taxa de juros na nossa demanda e nas perspectivas de investimento por parte dos
produtores.

SR. PAULO POLEZI:
Obrigado, Piero. Tem mais uma pergunta na sequência, do Bernardo Nogueira. Ele pergunta:
“Qual o crescimento esperado para 2022, pro próximo ano?”
Bernardo, a companhia não trabalha com política de guidance, mas acho que a gente pode
contextualizar um pouquinho aqui as expectativas para o próximo ano. Eu posso começar, o Piero
complementa, nós estamos justamente agora, Bernardo, trabalhando no orçamento do próximo
ano e estamos vendo aí uma... tem que primeiro contextualizar, 2021, um ano muito bom para o
setor agro, pro nosso setor, um ano que estamos entregando um crescimento bastante robusto,
consistente, e temos uma carteira de pedidos, da mesma forma, boa, sendo renovada, então isso
nos permite continuar esse crescimento.

Obviamente que a base comparativa vai ser muito mais difícil, porque 21 foi um ano de
crescimento grande, então é difícil passar o número, mas a base de comparação vai ser mais
difícil, porque em 2021 estamos crescendo bastante. Mas, sim, nesse momento a nossa
visibilidade é de que o mercado, a companhia, muito bem preparada, organizada, fizemos
investimentos esse ano que permitiram o aumento de capacidade, isso nos dá fôlego também pra
crescer no ano que vem, então temos aí todos os elementos aí que permitem continuar
crescendo, ou seja, mercado, dólar, real desvalorizado, produtor rural com poder aquisitivo forte,
o preço das commodities agrícolas por mais que tenha desvalorizado recentemente ainda numa
condição excelente, linhas de financiamento disponíveis, então todos os elementos aí
necessários pra continuar crescendo estão presentes, então isso nos remete a uma boa
perspectiva para o ano de 2022.

SR. PIERO ABBONDI:
Exato, Paulo. Acho que no momento em que o produtor rural vai fazer as decisões de
investimento que é primeiro semestre do ano que vem, vamos ter muito provavelmente uma safra
recorde de novo, estamos estimando duzentos e noventa milhões de toneladas de grãos, as
condições climáticas serão melhores, as previsões são que as condições climáticas serão
melhores deste ano, que tivemos o Paraná bastante castigado pela seca e a rentabilidade muito
boa, continuará muito boa. Então, quer dizer, acreditamos que o produtor rural vai estar
capitalizado, como eu falei anteriormente, e com humor positivo pra fazer investimentos,
principalmente no nosso segmento, onde ele vai buscar uma eficiência do seu negócio, uma
importante eficiência do seu negócio. Então estamos, como o Paulo falou, estamos bastante
positivos aí em relação ao ano de 22.

SR. PAULO POLEZI:
Ok, Piero. Mais uma pergunta do Sr. Érico Salutti. Ele pergunta: “Na última teleconferência vocês
comentaram sobre a nova área da Kepler responsável pelo hedge das matérias primas. Como

esse time tem se portado frente a toda essa volatilidade na cadeia de suprimentos nesses últimos
meses?”
Oi, Érico, obrigado pela pergunta. Isso é muito importante, a gente gosta de lembrar sempre que
a Kepler é uma empresa que entrega soluções para o cliente, ou seja, nós entregamos, nós
realizamos projetos, projetos que demandam tempo pra serem produzidos e pra serem montados
e serem entregues.
Esse prazo normalmente é em torno de três, quatro meses, hoje ele está um pouco acima de seis
meses. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar muito bem a questão de custos pra que a
gente possa ter uma estabilidade nas margens. E a gente faz esse conceito de hedge, não é um
hedge em bolsa, em Chicago, não é dessa forma, a gente faz um hedge direto com nossos
fornecedores de aço e com um misto de políticas de estoque, isso a gente procura sempre ter o
custo das matérias primas casados com o prazo de entrega.
Então, a gente passou por um primeiro semestre de alta volatilidade nos preços, isso fez com que
a gente não conseguisse manter cem por cento esse preço casado com as entregas, porque a
gente queria repor matéria prima, não tinha no mercado, então isso descasou, afetou um pouco a
margem, mas esse fator já se normalizou hoje, a gente já tem a cadeia de suprimentos
normalizada, abastecimento normalizado e hoje as nossas matérias primas já estão casadas com
as entregas, então isso a gente já está bem mais bem mais tranquilo, porque a gente consegue
ter previsibilidade na rentabilidade.
SR. PIERO ABBONDI:
Paulo, só pra complementar, eu acho que o exemplo são os nossos resultados, se a gente olhar
aí o primeiro e o segundo trimestres, tivemos um certo impacto, sem dúvida, porque o movimento
de custos, de preços, principalmente do aço no segundo semestre do ano passado foi muito forte,
a gente conversou isso lá no resultado do segundo trimestre, e mostra que a empresa soube
administrar isso e superou, tanto é que agora, no terceiro tri, a gente está entregando resultado
mais o que a gente chama de voo cruzeiro, voltamos à normalidade. E as expectativas são de
uma certa normalização da cadeia de suprimentos, não temos mais tantas surpresas, e, mantidas
essas condições, a gente continua nesse nosso voo cruzeiro, então mostra claramente que a

nossa gestão de matérias primas, de preços, foi adequada, sofremos um pouco, mais do que
gostaríamos, mas menos do que poderia ter sido, se a gente não tivesse essa política, não é,
Paulo? E vamos continuar, continuamos com essa política pra evitar grandes turbulências no
futuro.
SR. PAULO POLEZI:
Obrigado, Piero. Na sequência aqui das perguntas, agora vem uma pergunta do Sr. William
Gomes. Ele pergunta: “Gostaria de entender a recorrência da receita de serviços, a adesão
quanto à implantação do microchip e qual o percentual que a companhia almeja para essa receita
e seus resultados?”
Aqui, Piero, pedir que você comente, deixa eu só fazer uma pequena introdução pra quem está
nos acompanhando, quando ele fala “a adesão quanto do microchip”, a gente pode entender que
é a questão da adesão quanto à nossa oferta de serviços digitais, nosso produto SYNC e a
plataforma de conexão com os nossos clientes, então ele... da receita, quanto que a gente
planeja? Acho que aí, Piero, pra você contextualizar um pouquinho.
SR. PIERO ABBONDI:
Sem dúvida. Obrigado pela pergunta, William, é importante, nós temos feito um esforço bastante
grande justamente nessa linha de negócios, quando a gente fala de recorrência, quando a gente
fala em recorrência e serviços, nós também falamos aqui de pós-colheita, de pós-venda, área
nossa de RS no nosso balanço, que corresponde a 15% a área de RS no nosso balanço, pósvenda corresponde a 15% das nossas receitas, é uma receita recorrente, foi um segmento que
cresceu cinco vezes nos últimos cinco anos, temos cinco centros de distribuição localizados na
área produtora pra fazer a pronta entrega de peças, fazemos reformas de equipamentos, então,
quer dizer, é um setor que já está se consolidando e está em crescimento rápido e faz parte da
nossa estratégia.
A parte digital vai na mesma linha, que dizer, nós lançamos a nossa plataforma digital há dois
anos atrás, focada na questão de automação, de gestão da planta, agora estamos com essa
conectividade, tendo esses dados disponíveis na nuvem, oferecer isso para o produtor e oferecer

também serviços de auxílio na gestão da planta e da manutenção também, quer dizer, nós
podemos de forma remota, termos um diagnóstico do que está acontecendo na planta, tanto em
termos de operação, quanto em termos de manutenção, e sugerir ou indicar os melhores
caminhos pra esse produtor.
Estamos no início disso, acabamos de falar no nosso Kepler Day mais detalhes dos nossos
planos, montamos aqui em Panambi uma célula dedicada exclusivamente a essa linha de
serviços, desenvolvendo aí não só a parte de serviços, mas também de adicionar novos sensores,
em sofisticar ainda mais essa nossa oferta de eletrônica embarcada e indo muito fortemente na
linha de conexão de serviço de dados. Estimamos que até o final do ano a gente deve ter cento e
cinquenta plantas conectadas aqui, ao nosso centro operacional aqui em Panambi e podendo,
então, dar o suporte.
E aí eu conecto as coisas, quer dizer, falei da recorrência na área de pós-venda, a gente podendo
ter um diagnóstico remoto, a gente pode ser mais efetivo, inclusive na nossa área de pós-venda e
de suporte a manutenção de plantas, então são visões complementares, de recorrência, e na
área digital nós temos como benchmark a nossa área de RS, somos pequenos, estamos
crescendo e queremos imprimir o mesmo nível de crescimento no digital que nós tivemos e
estamos tendo na área de reposição e serviços.
SR. PAULO POLEZI:
Ótimo, só lembrando que RS é a nossa área de reposição de serviço, peças, de atendimento para
os clientes, certo? Mais uma pergunta do Sr. Guilherme Fonseca: “Bom dia, parabéns pelos
resultados. Como podemos imaginar as margens para os próximos trimestres, visto que o custo
do aço estabilizou nas últimas semanas? “Também gostaria de perguntar se existe algum plano
de aquisição de outros players no mesmo segmento.”
Posso comentar, primeiro a parte das margens. Acho que em primeiro lugar, acho que a gente
tem que entender um pouco a dinâmica do nosso negócio. Nosso negócio tem uma exposição
aos produtores rurais, por sua vez tem uma exposição às commodities agrícolas e a gente tem ali
momentos de expansão e momentos de queda, a famosa ciclicidade da margem.

A gente vem trabalhando de forma muito consistente, o mercado está aquecido, a companhia é
muito bem estruturada, com nível de custos otimizados, então isso tem nos permitido trabalhar e
entregar uma margem muito consistente e crescente, visto o que aconteceu esse ano. Mesmo no
primeiro semestre, o Piero acabou de explicar agora, de bastante pressão no preço do aço, a
gente mesmo assim entregou um resultado bom e agora esse resultado sendo bastante
expandido no terceiro trimestre, e essas condições estão permanentes, e continuado a gente
tende a ver uma continuidade de uma boa rentabilidade, a princípio no curto prazo.
Guilherme, a companhia, nós não administramos a companhia exclusivamente com o olho no
curto prazo, a gente olha a consistência da rentabilidade da empresa. A empresa está
posicionada num patamar bom e equilibrado em rentabilidade, e isso... a gente tem todas as
condições pra que isso seja mantido e sempre vamos buscar a expansão dessa margem. Então,
repito, a questão da ciclicidade faz parte do nosso resultado, a companhia evoluiu muito nos
últimos anos, o Piero também comentou da questão das receitas recorrentes que temos aqui na
unidade de RS, então esse conjunto aí de boa gestão, custos sob controle, receitas recorrentes,
posicionamento da empresa permite que a gente veja uma estabilidade e possibilidade de
expandir margens sim.
SR. PIERO ABBONDI:
Lembrando apenas que esse movimento de preço do aço começou no ano passado, em agosto,
tivemos aí um período significativo de aumento de preços e aumento de preços bastante
significativos, que realmente a gente, olhando nosso primeiro semestre, principalmente o segundo
trimestre, foi o nosso maior impacto.
Olhando pra frente, a gente imagina que o pior já tenha passado, começamos a entrar já numa
estabilidade de preços, não acreditamos que tenhamos movimentos tão significativos no futuro e,
com isso, então, como eu falei antes, nós estamos em voo cruzeiro aí, no terceiro trimestre já
entramos numa certa normalidade e aí é como o Paulo falou, buscando sempre otimizar ao
máximo nossos custos fixos, aproveitar o volume importante que nós vamos ter nos próximos
trimestres pra ter uma melhor absorção dos custos fixos, continuando, no médio prazo, com uma
boa gestão de custos e busca de eficiência, então estamos bastante positivos também com essa
questão de margens e rentabilidade.

Quanto à sua pergunta de aquisição de outros players do mesmo segmento, nós temos o nosso
plano de crescimento em três grandes vetores, em que a gente está buscando o nosso
crescimento. O primeiro é o crescimento do mercado. Existe um déficit de armazenagem em que
nós acreditamos que somos peça importante para ajudar o Brasil a diminuir esse déficit de
armazenagem, não vou discorrer aqui todos os detalhes, uma vez a safra, que acho que os
senhores já conhecem, mas tem um grande déficit aí, estimamos que nessa próxima safra
chegue a cem milhões, então a gente acredita que nós, como Kepler, principal player com 40%
de share, temos que buscar soluções pra isso, e crescendo a pizza, também nós vamos crescer,
então é um primeiro grande vetor de crescimento e oportunidade de potencial de crescimento de
mercado.
E depois têm outros dois vetores importantes, que é uma busca de soluções e produtos de maior
valor agregado, o exemplo que nós temos, um primeiro exemplo é a Seletron, que nós fizemos a
aquisição da tecnologia e da marca no final do ano passado, trabalhamos muito no primeiro
semestre para termos o go-to-market preparado, qual é o produto, o preço, o mercado, como
vamos vender isso dentro da nossa estrutura. Já estamos bastante avançando nisso e temos aí,
no final de setembro, temos quarenta e cinco propostas em andamento e agora estimamos fechar
outubro com setenta propostas em andamento. Esse é um exemplo e vamos continuar buscando
outras alternativas, outras oportunidades de soluções e equipamentos de alto valor de mercado
que entregue valor para o cliente.
E o terceiro vetor, já falei antes e vou repetir, que é o digital que nós acabamos de falar, temos
todos essa jornada digital que é importante e acreditamos que vai gerar valor para os nossos
produtos, para as nossas soluções, e vai gerar também receitas recorrentes com assinatura, com
proximidade com o cliente.
SR. PAULO P0LEZI:
Bom, mais uma pergunta, agora mudando um pouco o tema, a questão cambial, vem da Sra.
Natália. Ela pergunta: “A situação cambial do país prejudica a Kepler com o aumento do preço do
aço em real e o incentivo à exportação e não armazenagem dos grãos?“

Então, de novo aqui, a questão do dólar, que aparece bastante. Bom, Natália, obrigado pela
pergunta. A gente viu, de fato, sim, uma volatilidade muito grande, agora o real
desvalorizando, eu acho que pra nós, a gente tem que contextualizar um pouquinho, o câmbio
tem dois efeitos. Um, vamos dizer, bastante positivo, que é na ponta das vendas por duas razões.
Primeiro porque somos exportadores, a gente tem aí dois dígitos de venda para mercados
externos, somos líderes aqui no nosso setor da América Latina, exportamos para outros
continentes, pro continente sul-africano, asiático, então isso ajuda e nos deixa mais competitivos
pra avançar mais no mercado externo, então, num primeiro momento é favorável.
Segundo no mercado interno, pensando nos nossos clientes, como disse mais cedo na
conferência, que vendem os grãos, os grãos são precificados em dólar e isso ajuda eles a
manterem o poder aquisitivo e continuar investindo, então também é bem positivo para o nosso
negócio, então esses são os lados positivos.
O lado que a gente precisa prestar atenção é a questão dos custos, lembrando que aço, aços
planos corresponde aproximadamente a 50% dos nossos custos variáveis e também acompanha
a tendência, apesar de ser em reais, acompanha a tendência do dólar, e pra isso a gente precisa
trabalhar prestando atenção. Obviamente eu volto na questão até da pergunta anterior, a gente
procura trabalhar com a matéria prima em casa, em estoque, e sempre casado com as vendas,
ou seja, a decisão de venda que a gente faz hoje, a gente já tem a matéria prima em casa, ou
seja, já está fora do risco cambial, então é assim que a gente procura trabalhar.
Então, nesse momento então, pra concluir a resposta, uma maior desvalorização, uma vez que a
gente está com o estoque protegido, tende a ser mais positivo pra gente do que negativo.
Obviamente, o que atrapalha um pouquinho é a volatilidade do dólar, uma alta volatilidade traz
um pouco de insegurança pra quem decide fazer o investimento, mas num primeiro momento o
câmbio é assim que a gente administra e vamos continuar administrando dessa forma.
SR. PIERO ABBONDI:
Muito bem, Paulo, é isso mesmo, acredito que o dólar, ele é mais positivo do que negativo pro
nosso segmento, porque o segmento do agronegócio é bastante dolarizado, principalmente os

grãos, e com relação à armazenagem de grãos, investimento em armazenagem, eu acredito que
a volatilidade é até um incentivo pro produtor investir em armazenagem, porque ele consegue
navegar nessa flutuação com muito mais facilidade, quer dizer, ele não precisa, pensa que
quando o sujeito está colhendo, ele tem uma janela, muitas vezes é uma semana, duas, e se ele
não tiver onde armazenar ele tem que vender o grão naquele momento e, de repente, daqui a um
mês o dólar não está mais 5,20, pode estar a 5,60, então se ele conseguir ser dono do seu tempo,
que a armazenagem permite isso, ele acaba podendo navegar mais facilmente por essa
estabilidade, então eu acredito que é um incentivo quando a gente vê essa certa flutuação, é um
incentivo ao produtor investir em armazenagem e ser dono do seu tempo e poder tomar decisões
mais estruturadas e menos no momento ali da ponta, quando a situação pode não estar boa e
pode depois de dois, três meses, mudar completamente.
SR. PAULO POLEZI:
Muito bom. Seguindo aqui, uma pergunta do Sr. Maurício Flausino: “Bom dia, parabéns pelo
resultado, qual o nível de estoque para os próximos trimestres?”
Então, Maurício, obrigado pela pergunta. Maurício, o fato... acho que melhor do que discorrer
sobre o nível de estoque, acho que é melhor a gente analisar no sentido de cobertura, como eu
estava dizendo, a companhia tem uma política de estoques, a gente trabalha dentro de níveis
mínimos e máximos, e a gente ajusta isso de acordo com o mercado.
Como eu disse, hoje a gente tem uma carteira muito boa de pedidos e temos um nível de estoque
de acordo com o tamanho da carteira, pra garantir a entrega dela. À medida que essa carteira se
expande, a gente atualiza a posição do estoque pra sempre manter esse casamento do estoque
com as vendas, então acho que isso é o mais importante de trabalhar.
Obviamente, a gente trabalha com uma inteligência de suprimentos e tem que olhar a questão de
tendência de preço do aço, a gente viu um primeiro semestre de altas consecutivas, agora, nesse
momento, apesar de quedas aí do minério de ferro, etc., isso não chegou ainda no preço do aço,
todavia parou de subir, a gente está trabalhando com um cenário de estabilidade. Obviamente
tem volatilidade e a gente tem que trabalhar com muito avanço aí no planejamento e, se capturar

alguma tendência de queda, a gente tem que trabalhar com um estoque bastante ajustado pra
não estar sobre estocado e eventualmente trabalhar com uma pressão de custo.
Então repito, a gente trabalha os estoques, de novo, casado com o nível de vendas, o nível de
faturamento que estamos fazendo, então é assim que a gente trabalha.
SR. PIERO ABBONDI:
O cenário do mercado também, qual é a tendência?
SR. PAULO POLEZI:
Exato. Então acho que respondemos a pergunta.
A próxima pergunta, vou pegar outra pergunta no tema que a gente está falando, do Sr. William
Gomes: “Gostaria de saber se o preço do aço já demonstra arrefecimento? E se, caso continue a
tendência de alta, a Kepler consegue repassar sem perda de margens”. Quer comentar, Piero?
SR. PIERO ABBONDI:
Sim. Bom, nós estamos enxergando uma estabilidade dos preços do aço. Agora, se por acaso
tivermos flutuações, é que nem o Paulo falou, a gente tem uma inteligência de mercado na área
de suprimentos, nós acompanhamos esse mercado com muita proximidade, nós vamos tomar
decisões.
Então, tendo aumento de preços, nós vamos fazer exatamente o que fizemos no passado, a
gente vai ter uma gestão de preços adequada, como fizermos, a lista de preços, e a gestão da
carteira e dos pedidos de interna que nem o Paulo falou, que entre estoques e contratos, a gente
busca a cobertura, estamos cobertos no preço do aço com relação aos pedidos em carteira.
Então, não vemos impacto e sabemos gerenciar preços de forma a não ter impacto nos nossos
resultados.
SR. PAULO POLEZI:
Obrigado, Piero. Tem várias perguntas do tema “aço”, mas acredito que elas foram já
respondidas nas respostas agora que acabamos de dar. Então, aqueles que fizeram essas

perguntas, acho que foi respondido, e se tiver alguma diferente, nosso time de RI vai responder
por escrito.
Tem um outro tema que é abordado, um tema novo, e fala da parte dos investimentos de
infraestrutura. A pergunta é do Sr. Gauthier Alex Freitas de Abreu. Ele pergunta: “A interligação
dos portos do Arco Norte por malha ferroviária poderá fortalecer demandas em terminais
portuários?” Então, Gauthier, obrigado. Piero, fique a vontade, por favor.
SR. PIERO ABBONDI:
Muito boa pergunta, porque esse é um dos nossos segmentos. O nosso segmento de MGS, que
está no nosso relatório financeiro, que é justamente o segmento de Terminais e Portos é com
certeza um dos vetores de crescimento, da base do nosso crescimento. Primeiro é aquilo que já
falamos, a questão de investimentos na origem, no produtor rural, e o segundo justamente é na
logística.
Sabemos que o Brasil tem uma logística deficiente, necessita de investimentos, a produção tem
crescido, de grãos tem crescido para o Norte, para o Cerrado, e a lógica é não congestionar ainda
mais os portos aqui do Sul, falando em Paraná, Paranaguá, Santos, e sim escoar essa produção
através da bacia do Amazonas, em barcaças, e na fossa fazer o transbordo pra navios oceânicos,
ou então a Ferrovia Norte-Sul indo pro Porto de Itaqui, subindo pelo Goiás e Tocantins.
Então sim, com certeza é um vetor de crescimento importante para nós, nós temos visto que
alguns movimentos que foram feitos já impactaram bastante nesse segmento, a concessão que
foi dada para a Rumo no trecho sul da Ferrovia Norte-Sul levou a dois investimentos importantes
da Rumo em Rio Verde e em Rondonópolis, terminais de originação de carga pra eles, grãos
justamente pra levar de ferrovia para o Porto de Santos, e nós, a Kepler, participamos desses
dois projetos, tanto de Rio Verde, quanto de Rondonópolis, e tem outros projetos em andamento
aí no Arco Norte com certeza, tanto terminais na bacia do Amazonas quanto terminais
rodoferroviários ao longo da Ferrovia Norte-Sul, aí já acima, no norte de Goiás, Tocantins, indo
pro Porto de Itaqui.

Então é um vetor de crescimento importante e nós estamos preparados, focados em granéis
agrícolas, soja, milho, exportação de soja e milho, lembro também que temos uma participação
importante no Porto de Santos em açúcar, também, exportação de açúcar, muitos novos
equipamentos no Porto de Santos são Kepler, então é um segmento importante que estamos
presentes e estamos bem estruturados para atender essa demanda.
SR. PAULO POLEZI:
Inclusive, Pedro, no Porto de Santos está em andamento o fornecimento grande da Kepler de um
player relevante no Porto de Santos, nós estamos produzindo agora pra entrega no primeiro
trimestre de 2022.
Uma pergunta aqui do Sr. John Silva. “Eu vi que a Kepler está buscando parceiros na área de
montagem, construção e instalação. Isso certamente reflete o aumento na demanda. Contudo,
como é feito o controle de qualidade desses serviços? Poderiam comentar mais sobre esse
cenário de demanda elevada?”
Piero, eu posso comentar, você fica a vontade.
SR. PIERO ABBONDI:
Começa você ou eu já pego?
SR. PAULO POLEZI:
Sim, John ponto. Como o nosso setor está bastante aquecido, isso acaba se estendendo por toda
a cadeia, desde a parte de suprimentos para a parte de prestação de serviços. A Kepler trabalha
com parceiros em todo o Brasil, temos... você pergunta, como é feito esse controle de qualidade,
a companhia trabalha com companhias, com montadores, empreiteiros que passam por um
processo de seleção aqui internos, são treinados, são qualificados, têm um histórico de
relacionamento com a companhia, e atendem a um nível de credenciamento prévio, então a
gente trabalha com esse tipo de parceiros, e isso é necessário pra manter a qualidade do nosso
produto, pra que a obra seja entregue com toda a qualidade Kepler e consistência, então a gente

trabalha dessa forma, e obviamente são empresas regionais, cada empresa atua dentro de uma
área do país, então a gente trabalha com esse cenário.
Obviamente, como está expandindo está elevando, a gente tem procurado credenciar mais
prestadores de serviço pra atender esse rumo, obviamente os prestadores atuais também estão
investindo pra aumentar essa capacidade de instalação e montagem, e tem uma área totalmente
dedicada dentro da Kepler que atua nesse setor, e é o setor que faz a entrega final para o cliente,
então é um setor que é muito importante pra Kepler.
SR. PIERO ABBONDI:
Talvez pra complementar, Paulo, dizer que não é de hoje, não é porque aumentou a demanda
hoje que nós estamos buscando, esse programa que nós temos de desenvolvimento de
empreiteiros já faz anos que nós estamos trabalhando nisso, principalmente porque nós
acreditamos que a montagem, a entrega do projeto, é parte integrante da nossa estratégia, o
cliente não compra um equipamento em partes, ele compra uma planta funcionando, então é um
momento importante da gente ter um relacionamento com o cliente onde há a entrega do
equipamento funcionando, auxiliar o cliente na operação desse equipamento, muitas vezes é um
produtor rural que tem muito mais foco na lavoura, construção do equipamento é um negócio
bastante fora da sua rotina de trabalho, então a gente busca dar esse suporte, essa simplificação,
e é parte integrante, é um diferencial da Kepler.
E nessa linha de desenvolvimento de empreiteira, o que a gente busca é também maior eficiência
no processo de montagem pra que essas empreiteiras tenham uma rentabilidade satisfatória,
portanto que eles sejam parceiros realmente de longo prazo. A questão também de segurança,
de qualidade dessa montagem é cada vez mais importante, é um diferencial que a Kepler está
buscando em relação aos concorrentes, então, quer dizer, na verdade sim, num momento de
crescimento nós buscamos novos parceiros, mas isso é uma trajetória que a gente vem há alguns
anos, aí então é um pouco mais do que a gente já vinha fazendo.

SR. PAULO POLEZI:
Ótimo, Piero. Vamos indo pro término aqui da nossa conferência, acho que tem tempo pra mais
uma pergunta aqui. Uma pergunta do Sr. João Vítor. Na verdade a segunda pergunta que o João
faz. Uma segunda pergunta, “O que tem a relação da pressão dos custos da lavoura que estamos
vivenciando, fertilizantes, defensivos, etc.? Vocês têm visto algum tipo de pressão ou perda de
apetite do agricultor por sistemas de armazenagem de grãos nesses últimos meses?” Tá, João,
obrigado pela pergunta.

SR. PIERO ABBONDI:
Eu respondo. Obrigado, João, pela pergunta. É uma pergunta importante, e o que nós temos visto
é... bom, primeiro a rentabilidade dos produtores é muito boa e continua muito boa, então não
estamos vendo nenhum grande movimento de desinteresse do produtor rural, o clima na
produção agrícola é bastante bom, continua bastante bom.
Diria que a primeira safra já está praticamente dada, quer dizer, o pessoal já contratou, já está
avançando. Temos a segunda safra aí pra ser definida. Como o Paulo explicou, o câmbio sem
dúvida impacta o produtor rural nos custos, mas também impacta positivamente nas receitas.
Então, não estamos enxergando nenhum grande impacto na rentabilidade dos produtores, que
continuará bastante boa, e como eu falei, eles estão capitalizados, têm uma rentabilidade boa e
temos uma safra recorde, então com certeza vamos continuar vendo esse interesse do produtor
rural em investir e em melhorar a eficiência do seu negócio.
SR. PAULO POLEZI:
Obrigado, Piero. Nosso tempo está acabando, mas entrou uma pergunta acho que de um tema
importante que nós não falamos até agora, que é Capex. Acho que vale a pena a gente tratar
desse tema. Vem do Sr. Fabiano: “Olhando o bom ritmo de vendas que vocês já têm para os
próximos trimestres, vocês pretendem revisar o Capex para aumentar a capacidade produtiva, ou
entendem que os investimentos que estão fazendo já é suficiente?”

Tá bom, Fabiano, obrigado pela pergunta. Acho que Piero pode comentar...

SR. PIERO ABBONDI:
Bem, comento, depois talvez você complementa a análise. Bom, primeiro o que é importante falar
é que a gente acompanha continuamente a questão de necessidade, de capacidade da demanda
nos próximos anos. Hoje nós estamos num processo de construção do orçamento para o ano de
22, mas já com o olho em 2023 e 2024, porque qualquer decisão de investimento no ano que vem
vai gerar impactos no ano que vem, mas também nos anos subsequentes.
Quero lembrar que nós temos uma condição interessante de investimento, quer dizer, nós temos
duas boas plantas instaladas, com capacidade suficiente para atender a demanda, temos feito um
trabalho significativo de melhora de eficiência, que tem liberado capacidade e espaço nas plantas,
então todos os investimentos de crescimento, para acompanhar o crescimento da demanda são
bastante pontuais, em gargalos existentes, como foi o caso que nós fizemos esse ano, começo
do ano colocamos em operação investimentos em corte de laser em Mato Grosso do Sul, em
Campo Grande, e agora estamos comissionando aqui em Panambi, exatamente esse mês, duas
máquinas a laser e outras prensas pra justamente “desengargalar”, investir nesses gargalos que
nos permitirão atender tranquilamente a demanda do próximo ano.
No orçamento, agora, estamos discutindo o que nós vamos fazer de investimentos pro próximo
ano para atender o crescimento da demanda nos anos subsequentes. Então acho que é
importante isso, nós com um pequeno, relativamente pequeno investimento, conseguimos
alavancar bastante fortemente o crescimento de uma demanda, então essa relação é muito
importante, bom, primeiro pra gente atender a demanda, não está difícil a gente fazer
investimentos pra atender a demanda. E segundo, a eficiência do capital investido, quer dizer, a
gente com pouco investimento consegue capturar receitas maiores e gerar uma melhor
rentabilidade do capital.
Então, concluindo a resposta, se a gente acompanha par e passo aí os investimentos necessários,
estimamos investimentos? Possivelmente sim, para o ano que vem, porque já estamos nos

preparando para os anos subsequentes, e depois têm todos os outros investimentos na questão
da eficiência, atualização tecnológica, que também trazem produtividade, na área de inovação,
novos produtos, lançamos o secador KW MAX esse ano, secador inovador, buscando eficiência
energética, ESG nos produtos, captação de particulados de pó muito mais sofisticado do que as
linhas anteriores, então a gente busca sempre essa questão de inovação e teremos investimentos
com certeza nisso, preparando a empresa pros próximos anos. Que nem o Paulo falou, a gente
busca administrar a empresa entregando bons resultados no dia a dia, mas também com o outro
olho no futuro pra gente também garantir essa sustentabilidade, essa consistência de
rentabilidade ao longo dos próximos anos.
SR. PAULO POLEZI:
Obrigado, Piero.
OPERADORA:
Obrigada. O conference call da empresa Kepler Weber está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia.

