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MENSAGEM
DO DIRETOR
PRESIDENTE
GRI 1.1

Temos a satisfação de mais uma vez publicar o
Relatório de Sustentabilidade da Kepler Weber,
reforçando sempre nosso compromisso com a
transparência. Sua publicação surgiu como uma
demanda dos acionistas em 2012, e nosso relato
tem evoluído a cada ano. Hoje está mais robusto,
sendo um espaço para apresentar nossas práticas, nossa maneira de fazer negócio, nossos desafios e oportunidades.
O ano de 2014 foi excelente para a Kepler Weber.
Obtivemos recorde em todos os indicadores,
com um desempenho 50% superior ao de 2013
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– que já tinha sido um ano muito bom –, uma
produção quase 30% maior e um incremento de
mais de 20% no quadro de colaboradores. Um
destaque foi o crescimento em novos mercados:
à presença já consolidada na América Latina, somamos um fortalecimento em países da África e
Oriente Médio. Além disso, o mais recente segmento de atuação da companhia – movimentação de granéis – cresce a cada ano, e temos
investimentos planejados para fortalecê-lo. Tudo
isso foi possível porque a Kepler Weber estava
preparada para aproveitar oportunidades. Em
2009, após um período de crise, iniciamos um
momento de reestruturação da companhia:
formulamos estratégias de crescimento, aperfeiçoamos a gestão de negócios e modernizamos as fábricas.
Com foco em tecnologia e inovação, o objetivo
da Kepler Weber é entregar cada vez mais soluções diferenciadas a nossos clientes. Nesse sentido, em 2014 lançamos secadores com maior
retenção de material particulado, mantendo a
emissão abaixo no nível estabelecido pela legislação, e, de olho na eficiência energética, lançamos o novo produto Silo Kikapu, que conta com
sistema de ventilação acionado por meio de
painel solar, agregando ao produto responsabilidade ambiental.
Na Kepler Weber, seguimos as melhores práticas
do mercado, tendo entre nossos valores a transparência nos negócios, a ética em todos os relacionamentos e o respeito ao ser humano. Temos
princípios claros de conduta ética, e em 2014
avançamos mais um passo nessa área, com a

atualização de nosso Código de Ética e Conduta,
a fim de considerar todos os pontos relevantes
da nova lei brasileira anticorrupção.
Ainda em 2014, vencemos um desafio de dois
anos com a implantação do sistema SAP, que
começa a ser utilizado em 2015. Um grande investimento em gestão, que vai modernizar e
customizar todos os processos.
Mas não podemos ficar apenas com os êxitos
de 2014, e já estamos preparados para os anos
que virão. Para o próximo ano também vamos
manter nossa política de riscos, abrangendo
questões estratégicas sobre desempenho econômico, social e ambiental, sob a premissa de
estar cada vez mais atentos às exigências de
nossa sociedade.
No médio e longo prazo queremos nos fortalecer cada vez mais no mercado global. Para isso,
precisamos ser mais competitivos, reduzir custos, ganhar produtividade e elevar nosso patamar de gestão, para assim garantirmos o crescimento mantendo a qualidade dos produtos.
Em 2015, a Kepler Weber completa 90 anos –
uma empresa de tradição, forte e confiável. Na
presidência há oito anos, pude fazer parte de um
pequeno período dessa longa e próspera história. A companhia sempre soube agarrar oportunidades e superar desafios. Isso só foi possível
porque ao longo dessas décadas a Kepler Weber
conseguiu se tornar uma referência no mercado,
representando solidez e qualidade. Uma história
de sucesso e superação que se deve à lealdade
de nossa equipe, todos atuando juntos por uma
empresa onde se tem orgulho de trabalhar.

O ANO DE 2014
FOI EXCELENTE
PARA A KEPLER
WEBER. OBTIVEMOS
RECORDE EM TODOS
OS INDICADORES,
COM UM
DESEMPENHO 50%
SUPERIOR AO DE
2013

Anastácio Fernandes Filho
Diretor Presidente
Grupo Kepler Weber
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Sobre o
Relatório
GRI 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Kepler Weber
apresenta seu Relatório de Sustentabilidade, elaborado de acordo com a metodologia da Global
Reporting Initiative (GRI), de periodicidade anual,
sendo que esta publicação cobre o período de
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014. Seguindo a versão 3.1 das diretrizes da GRI, o relato vem
apresentando uma clara evolução, e este ano
atingiu-se o nível A autodeclarado. Sempre que
possível, as informações serão apresentadas com
a comparação entre os três últimos anos; quando não for possível, a justificativa estará fornecida no próprio relatório.
O relatório aborda toda a gama de ações e projetos da empresa, incluindo-se os desafios e
oportunidades para o crescimento contínuo da
companhia de maneira ética, social, econômica
e ambientalmente responsável.
Assim como nos relatórios anteriores, o conteúdo deste documento refere-se a todas as operações administrativas e fabris da Kepler Weber
no Brasil, não trazendo dados sobre subsidiárias
e operações terceirizadas. Por ser a unidade de
maior produção da empresa, a fábrica de Panambi (RS) é a que conta com o maior controle
das informações ambientais, mas este ano, numa
evolução do relato, já foi possível apresentar
também algumas informações relativas à fábrica
de Campo Grande (MS) e aos escritórios de São
Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).
Destinando-se a todos os stakeholders da companhia, este relatório teve seu conteúdo definido
a partir de um processo de engajamento, realizado pela primeira vez na Kepler Weber, que permitiu a criação de uma Matriz de Materialidade

com os temas essenciais para o relato.
Como parte do processo de elaboração deste
documento, foram realizadas oficinas presenciais na unidade de Panambi, envolvendo as
áreas de Desenvolvimento Organizacional, Controladoria, Assessoria Jurídica, Segurança do Trabalho, Marketing, Manutenção, Meio Ambiente,
Qualidade, Logística e Suprimentos, além do
Centro Tecnológico de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Kepler Weber (Cetek). As
oficinas permitiram a análise conjunta dos indicadores GRI e dos temas materiais da matriz,
bem como a discussão dos principais projetos

desenvolvidos ao longo do ano. Consultores
especializados em sustentabilidade estiveram
presentes, mediando as discussões e mostrando a evolução no processo do relato, cada vez
mais colaborativo e com maior engajamento.
Esse envolvimento direto dos colaboradores
na elaboração do documento permitiu fornecer informações mais completas sobre as ações
realizadas nos âmbitos social, ambiental e econômico. O relatório também se baseou em entrevistas presenciais com a Diretoria Executiva,
em São Paulo, para a discussão de aspectos
estratégicos.

O CONTEÚDO
DESTE DOCUMENTO
REFERE-SE A TODAS
AS OPERAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
E FABRIS DA KEPLER
WEBER NO BRASIL
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Matriz de Materialidade
Em 2014, a Kepler Weber elaborou sua primeira
Matriz de Materialidade, a partir de um processo
de engajamento de stakeholders. Cinco públicos
de interesse foram convidados a participar – colaboradores, comunidade, clientes, fornecedores
e acionistas –, respondendo a um questionário
on-line sobre as práticas de sustentabilidade da
companhia. Colaboradores da alta gestão, responsáveis pela estratégia da empresa, também
participaram do processo.
O questionário de materialidade baseou-se nas
diretrizes da GRI e no Relatório de Sustentabilidade 2013 da Kepler Weber, abordando 21 assuntos. O endereço eletrônico de acesso foi enviado
aos participantes por e-mail, junto com um login
individual, e ficou disponível entre outubro e novembro de 2014.
Contatos por telefone, e-mail e até mesmo presenciais foram realizados, a fim de sanar dúvidas
e reforçar a importância do processo, que alcançou 88% de participação.
O trabalho permitiu conhecer os assuntos de
maior ou menor relevância para o público da
Kepler Weber, norteando a elaboração deste relatório. Os temas de interesse estão destacados
ao longo do documento.
Ao lado apresentamos a Matriz de Materialidade
com todos os assuntos pesquisados e, ao final do
relatório há um índice remissivo onde é possível
observar os assuntos considerados de maior relevância e as páginas do relatório em que o leitor
pode saber mais sobre o que a empresa faz em
relação a cada um deles.
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stakeholders

GRI 3.5, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17
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ASSUNTO MUITO
RELEVANTE
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ASSUNTO DE MÉDIA
RELEVÂNCIA
ASSUNTO POUCO
RELEVANTE
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RELEVANTE PARA
STAKEHOLDERS
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RELEVANTE PARA
KEPLER WEBER
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kepler weber
1

Processos para minimizar riscos e maximizar
as qualidades dos produtos.

11

Aspectos de direitos humanos nas decisões
de investimentos da companhia.

2

Preservação ambiental no desenvolvimento
de produtos.

12

Serviços e produtos diferenciados.

3

Retenção, valorização, satisfação e motivação
dos colaboradores.

13

Satisfação de clientes.

4

Investimentos em aperfeiçoamento de processos
para aprimorar a atuação da companhia.

14

Gestão dos resíduos produzidos pela companhia.

5

15

Processos para minimizar impactos ambientais.

Gestão da saúde e segurança do colaborador.

6

16

Contratação de mão de obra local.

Resultados financeiros e estrutura de governança.

17

7

Ações de saúde e segurança no dia a dia
do colaborador

Soluções diferenciadas que agregam
maior valor aos produtos.

18

Aplicabilidade do Código de Ética na atuação
da companhia.

19

Desenvolvimento profissional de jovens.

20

Projetos para comunidade.

21

Produtos alinhados com melhores práticas ambientais.

8

Preservação e recuperação da
biodiversidade local.

9

Consumo de água da companhia.

10

Eficiência energética e redução de emissões
de gases do efeito estufa.
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1925

nossa história

Os irmãos Otto Kepler e Adolfo Kepler Junior fundam
uma pequena ferraria, que se transforma em indústria,
produzindo desde prensas para banha e centrífugas
para mel até carrocerias para caminhões e ônibus.

1939

Paulo Otto Weber é admitido
como sócio, surgindo a Kepler
Irmãos e Weber.

a kepler
weber
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Com presença internacional e produtos cada
vez mais inovadores, a Kepler Weber completa
nove décadas de existência oferecendo soluções
completas em armazenagem de grãos e movimentação de granéis, para uma ampla gama de
clientes. Por meio de uma gestão de produtos
eficiente, a companhia oferece produtos e serviços que garantem segurança, saúde e respeito
ao meio ambiente, sendo cada vez mais adequados às necessidades do mercado. Em 2014,
foram feitas diversas inovações na linha de produção, como o lançamento do silo Kikapu e da
máquina de limpeza ML-240.
Sempre prezando o diálogo e a transparência,
a Kepler Weber investe na difusão de padrões
éticos e na comunicação com seus públicos de
interesse. Além dos diversos canais de comunicação que já mantém, em 2014 o destaque foi
a atualização do Código de Ética e Conduta, e a
implantação do Canal de Ética, acessível a todos
os stakeholders.

1975

É entregue a primeira
bateria de silos metálicos.

1976

O controle acionário da companhia é
adquirido por instituições de primeira
linha do mercado financeiro.

1996

2002

Inauguração da Unidade de Galvanização
no complexo industrial de Panambi.

2007

1981
1997
2004
2010

Uma importante reestruturação de
capital é realizada, com a entrada
de novos acionistas.

Inauguraçao da fábrica
de silos em Panambi e
transferência da sede
da Kepler Weber S/A de
Porto Alegre (RS) para São
Paulo (SP). Lançamento
do secador Khronos, com
tecnologia inovadora.

Lançamento de nova linha de silos
metálicos, que atingem capacidades de
até 13 mil toneladas, revolucionando o
mercado de armazenagem.

Aquisição do Centro de Engenharia e Montagem
Ltda. (Cepem), cuja razão social seria alterada,
em 2003, para Kepler Weber Inox Ltda.

Inauguração do parque fabril
de Campo Grande (MS).

A companhia
completa 85 anos.

2011 2012

O programa Mais Saúde
– Plano de Saúde e
Previdência Privada é
implementado.

Inauguração do novo parque
fabril em Panambi (RS).

Inauguração do Centro Tecnológico de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação da Kepler Weber (Cetek), e
implantação do Sistema de Gestão Integrada (SGI). Tem
início o processo de implementação do sistema SAP, cuja
utilização está prevista para Janeiro de 2015. O primeiro
Relatório de Sustentabilidade Kepler Weber é publicado.

2013 2014

Lançamento em Panambi do
projeto de ação continuada
Semente Mágica, que trabalha
boas práticas alimentares junto a
crianças da região, e do novo silo
Kikapu, produto com eficiência
energética projetado para atender
às necessidades dos pequenos
produtores.
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perfil da companhia
GRI 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

Com 89 anos completos em 12 de maio de
2014, a Kepler Weber tem uma longa história
oferecendo soluções em armazenagem e manuseio de grãos e granéis. Exportando há mais
de quatro décadas, desde 1980 é uma empresa
de capital aberto, registrada na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa). O
Grupo Kepler Weber é controlado pela Kepler
Weber S.A., cuja sede localiza-se em São Paulo.
Ela ainda é a controladora da Kepler Weber Industrial S.A., que tem sua matriz no município
de Panambi, e filiais em Campo Grande, Porto
Alegre e São Paulo.
Nos últimos anos, a Kepler Weber vem apostando fortemente no crescimento de seu mercado
externo. Com obras instaladas em 54 países,
alcançando todos os continentes, a empresa
consolida sua presença global, preparada para
atender o aumento da demanda por armazenagem no mundo, diante de volumes recordes de
safras de grãos e demais commodities, como minérios. No segmento de armazenagem de grãos,

a companhia atua em todo o território nacional,
América Latina (destaque para Paraguai, Bolívia, Colômbia e México), América Central,
América do Norte, África (destaque para Quênia e Gana), Oriente Médio (destaque para Jordânia e Iêmen) e Leste Europeu (destaque para
Ucrânia). Com um plano de internacionalização a
pleno vapor, a Kepler Weber visa aumentar a presença de sua marca e torná-la mais competitiva
nos mercados onde já atua, além de buscar capilaridade em mercados alvo, como África, Oriente
Médio, Leste Europeu e Ásia Meridional.
Para atender sua diversificada gama de clientes,
a companhia conta com uma rede de representantes comerciais nos principais mercados, além
de estratégias internacionais, como fornecimento local de elementos periféricos, buscando ganhos de logística e focando a produção em suas
plantas de itens core business.
A Kepler Weber sabe da importância de seu papel na sociedade e mantém um real compromisso com o planeta, a qualidade de vida e o desenvolvimento das gerações futuras, concretizado
por meio de programas internos e externos.

portugal

turquia
síria

irã

paraguai

bangladesh

rep.
dominicana

egito
guiné
panamá
emirados
costa do
venezuela
marfim
árabes
trinidad & tobago
guiana
angola
uganda
quênia
suriname
ruanda
brasil
bolívia
botswana
moçambique

méxico
nicarágua
costa rica
colômbia
equador
perú

chile
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china

grécia

argentina

tailândia

malásia
indonésia

áfrica do sul

uruguai

17

Reconhecimentos
GRI 2.10

Em 2014, a Kepler Weber foi contemplada com cinco importantes prêmios. Esse reconhecimento
coloca em evidência a liderança e o pioneirismo da companhia, que acumula quase 90 anos de knowhow e inovação permanente, desta forma sabe abrir o caminho para a produtividade do seu negócio.
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Prêmio Destaque na
Categoria Silos e
Armazenagem

Prêmio Top Of
Mind na categoria
Armazenagem
Top List Rural na
Categoria Silo

R e v i s t a A G r a n ja

R e v i sta Ru r a l

500 Maiores
Empresas do Sul
do Brasil

500 Melhores do
Agronegócio, as 500
Companhias ligadas
ao Campo

R e v i sta A m a nh ã

R e v i sta D i n h e i ro Ru r a l
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A KEPLER WEBER
FORNECE PRODUTOS
CUSTOMIZADOS
PARA GARANTIR
OS MELHORES
RESULTADOS A
CLIENTES DO
MUNDO TODO

Produtos Kepler Weber

Armazenagem de grãos

GRI 2.2, 4.11
MATRIZ DE MATERIALIDADE: TRANSPARÊNCIA E ÉTICA; INOVAÇÃO

A Kepler Weber fornece produtos customizados
para garantir os melhores resultados a clientes
do mundo todo, atendendo dois segmentos
distintos:
Armazenagem de grãos: soluções completas para recepção, carga e descarga, manuseio,
armazenagem e processamento de grãos e
granéis vegetais;

Movimentação de granéis: soluções para manuseio de granéis em portos marítimos e fluviais,
indústrias de fertilizantes, terminais de açúcar,
sistemas de recepção e armazenagem em maltarias e cervejarias, indústrias de processamento
de grãos e farelos, entre outras, realizando movimentação de granéis sólidos de qualquer natureza em altas capacidades.

A Kepler Weber oferece soluções completas para
recepção, carga e descarga, manuseio, limpeza,

secagem e armazenamento e processamento de
grãos e granéis vegetais, conservando suas características e minimizando as perdas nos processos.

Silos
Calculados e projetados segundo a legislação vigente e principais normas
nacionais e internacionais, estão disponíveis silos planos, silos elevados e
tulhas. A linha de silos oferece modelos que atendem cada necessidade,
incluindo silos de alta capacidade, além de equipamentos de maior vida
útil e resistência.

Secadores de grãos e fornalhas
Equipamentos desenvolvidos para diferentes fluxos e produtos, com baixo
consumo energético. A linha de secadores disponibiliza capacidade estática
elevada e vazão de ar reduzida, permitindo maior economia de energia e
minimizando a emissão de material particulado no meio ambiente.

Máquinas de limpeza e pré-limpeza de grãos
Equipamentos desenvolvidos para realizar a mais completa e eficiente
limpeza de grãos, separando impurezas grossas, médias e leves, assim
como grãos inteiros e quebrados.

Transportadores de grãos
Realizam carga e descarga na horizontal e na vertical. Os equipamentos
primam pela preservação da integridade do produto, com consumo
eficiente de energia, baixos níveis de ruídos e contaminação do meio
ambiente, praticidade na montagem, operação e manutenção.

20

21

Movimentação de granéis
Com a tradição e expertise em sistemas de manuseio e armazenagem agrícola, a Kepler Weber

também tem se destacado no fornecimento de
soluções para grandes instalações industriais, fruto de seu contínuo aprimoramento tecnológico.

Transportadores de correias
Totalmente adequados para serviço pesado, com capacidade para operar
ininterruptamente.

Elevadores industriais
Equipamentos projetados para operar em regime contínuo, na movimentação vertical
de materiais granelizados. De fácil montagem, operação e manutenção, minimizam o
acúmulo de produto e a turbulência durante a operação.

Transportadores de corrente
Com aplicações específicas, podem ter vários pontos de carga e descarga.

Gestão dos produtos
GRI PR1, EN26
MATRIZ DE MATERIALIDADE: TRANSPARÊNCIA E
ÉTICA; INOVAÇÃO

A Kepler Weber tem grande cuidado no desenvolvimento de seus produtos, não apenas para
atender aos requisitos legais, mas a fim de alcançar plenamente as necessidades do mercado, da legislação e da sustentabilidade. O Cetek,
fundado em 2012, é uma grande ferramenta
nesse sentido, permitindo que inovação, preservação ambiental e incremento de eficiência
dos processos sejam aspectos indissociáveis.
A companhia conta com procedimentos documentados para controlar impactos ambientais
e riscos na saúde e segurança de todos os en-

volvidos em seus processos, procurando atender a legislação vigente. Essa prática promove
benefícios de saúde e segurança no trabalho e
meio ambiente, além de contribuir para a utilização de matéria-prima mais coerente nas partes e peças dos produtos.
Em 2013, a Kepler Weber realizou um mapeamento completo de todos os processos de suas
unidades fabris, considerando o Levantamento
de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) em
todas as operações e o Levantamento dos Perigos e Riscos do Trabalho (LPR). Em 2014, esses
levantamentos continuaram sendo monitorados. Eles permitem verificar os processos e procedimentos que servem de indicadores sobre
as atividades, considerando sempre aspectos
ambientais e riscos.

A COMPANHIA CONTA
COM PROCEDIMENTOS
DOCUMENTADOS PARA
CONTROLAR IMPACTOS
AMBIENTAIS E
RISCOS NA SAÚDE E
SEGURANÇA

Transportadores helicoidais
Desenvolvidos para aplicações em transporte de curta distância, ocupam o
mínimo espaço, mesmo operando com elevadas capacidades.

Estruturas metálicas
Equipamentos dimensionados para suportar os esforços provenientes de transportadores
e demais equipamentos, pessoas e cargas.

Interligações, registros e acessórios
Providos de todos os itens necessários para interconectar as máquinas e equipamentos,
como canos, curvas, caixas de direção, registros, caixas amortecedoras e demais acessórios.

Sistemas de captação de pó
Soluções que evitam lançamento de material em suspensão diretamente para fora dos
equipamentos. Garantem a segurança contra explosões e incêndios, a manutenção da
planta e a segurança do operador, minimizando impactos ambientais e aumentando a
vida útil dos equipamentos.
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Ciclo de vida do produto
Na Kepler Weber, todos os produtos são desenvolvidos levando-se em conta seus impactos na saúde e
segurança, seja em processos internos ou externos.
O ciclo de vida do produto inclui uma série de etapas, desde sua concepção até a exclusão da linha.
Ele se inicia no plano de desenvolvimento, realizando-se a seguir análises preliminares e detalhadas.
Após a validação junto ao Comitê de Desenvolvimento e a direção da empresa, inicia-se o desenvol-

Uso e
serviço

Os equipamentos são concebidos para oferecer segurança adequada aos usuários, e os manuais
disponibilizam orientações quanto ao seu manuseio, operação e cuidados necessários.

Armazenamento
e fornecimento

Os produtos novos passam por avaliação de movimentação e armazenamento dos
componentes, considerando-se questões ambientais e de segurança. Os produtos Kepler
Weber têm a característica de serem montados e finalizados nas instalações do próprio
cliente – isso requer a utilização de ferramentas e dispositivos de montagem que ofereçam
segurança aos montadores, além de levar em conta as questões ambientais relativas.

Disposição,
reutilização ou
reciclagem

A maior parte dos materiais utilizados nos equipamentos Kepler Weber costuma ser
metálica, porém já existem diversos materiais plásticos, que apresentam alto índice
de reutilização. Um exemplo são os tijolos refratários utilizados nas fornalhas a fim de
gerar calor para os secadores, que são reutilizados em reformas do equipamento.

Novos produtos, novos processos:
mais segurança e menos impacto
ambiental
O ano de 2014 foi cheio de inovações no portfólio
da Kepler Weber. Uma série de adequações foi reali-
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vimento do produto, que passa por diversas fases.
Após estar em linha, o produto passa por avaliações
periódicas, que orientam sua melhoria contínua ou
exclusão no portfólio. Neste último caso, elabora-se um plano de atendimento e modernização
dos equipamentos já instalados. Os equipamentos
constantes do portfólio passam gradativamente
pelo processo de melhoria contínua e atualização
tecnológica, de saúde e segurança. Assim, as principais fases do ciclo de vida são:

Inovações nas principais fases da linha de produção

Instalações
Dependendo do projeto e das instalações físicas das unidades de beneficiamento, é possível
trabalhar com soluções diferenciadas, reduzindo a profundidade e a quantidade de escavações
nas unidades de armazenagem, minimizando impactos no solo e no lençol freático, além de
melhorar a segurança operacional.

Queima de fornalha
O sistema energético da queima de fornalha foi otimizado, com a alimentação mecanizada
de lenha. A inovação melhora a distribuição do material de combustão, uniformizando e
otimizando a queima – o que significa benefício ambiental, pelo melhor aproveitamento da
lenha. O novo sistema também permite que o operador trabalhe longe da porta da fornalha,
reduzindo riscos à saúde humana e melhorando a ergonomia.

Secagem
Na linha de secadores de grãos, as inovações permitem incrementar a eficiência, a preservação
nutricional do grão, a segurança na operação e o controle da emissão de material particulado.
Assim, foi instalado um novo sistema de captação de partículas na exaustão dos secadores,
evitando excesso de emissão de material particulado, com ganhos ambientais e de saúde
e segurança. O sistema energético também foi aperfeiçoado, por meio de duas inovações:
a ventilação forçada de ar para a combustão, que aumenta a eficiência do aquecimento do
ar para a secagem e permite a queima completa do combustível – além de gerar melhor
aproveitamento do combustível, isso reduz as emissões de gases poluentes; e um novo
conceito construtivo de torre de secagem, que possibilita melhor movimentação do fluxo de
grãos no processo, tornando todo o sistema mais eficiente e reduzindo o consumo de energia.

zada na linha de silos, secadores e transportadores,
focando principalmente questões de segurança,
padronização e atendimento de normas mundiais.
Assim, aumenta-se o leque de capacidades, reduzindo-se possíveis impactos ambientais.
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Inovações nas principais fases da linha de produção

Limpeza
Para reduzir a emissão de pó no processo de limpeza dos grãos, as máquinas de limpeza de
grande porte agora possuem como padrão um filtro de mangas que capta os pós emitidos.

Transporte
Toda a linha de transportadores foi aprimorada, melhorando a montagem, operação e
manutenção dos equipamentos, o que proporcionou um aumento de capacidade. Também foi
desenvolvido o novo transportador de corrente em curva, que atende aplicações específicas
no mercado de armazenagem e em instalações portuárias.
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Inovações nos produtos
Em 2014, toda a linha de silos Kepler Weber foi
reformulada para a inserção de itens de segurança, os quais facilitam o trabalho de operação e
manutenção. Alguns exemplos são a opção de
escada caracol em alguns modelos e a escada
interna com cabo de vida em todos os modelos; as plataformas de descanso distribuídas
verticalmente entre as escadas; e a proteção no
telhado do tipo guarda-corpo. Também foram
realizadas melhorias no dispositivo de auxílio de
montagem dos silos de grande porte, facilitando
a montagem e a ergonomia por meio de cavaletes intercambiáveis, proporcionando mais segurança com uma torre central de maior seção
e escada marinheiro que facilita o acesso à torre.
A redução de materiais também foi um importante aspecto de inovação em 2014. Focando
na redução do uso de aço, foi possível alcançar benefícios para o meio ambiente, além de
otimizar custos. Dois principais projetos contribuíram nesse sentido: o desenvolvimento de
silos de grande porte, abrigando em um único
silo volumes de grãos que antes demandariam
em um único silo o volume de grãos que antes
demandaria vários silos menores – o que reduz
o uso de materiais e ainda otimiza o uso de
equipamentos para fabricação e montagem;
e a racionalização do projeto estrutural de telhado dos silos de grande porte, com redimensionamento e redistribuição das transversinas
usadas na estrutura – o que, além de reduzir

o uso de aço em quase 14%, proporciona um
conjunto mais leve, sem comprometer a resistência estrutural.
Enquanto o destaque de 2013 foi o secador de
grãos Khronos, um dos produtos mais inovadores do mercado, em 2014 a companhia lançou
mais dois produtos diferenciais:
Silo Kikapu
Produto especialmente projetado para atender
às necessidades dos pequenos produtores, principalmente em função de seu sistema de ventilação com painel solar, que o torna autossuficiente
em energia, agrega responsabilidade ambiental
ao produto e viabiliza sua instalação em qualquer região. Além de permitir condições ideais
de conservação, reduzindo perdas pela ação
de umidade ou fungos, ele é prático e fácil de
utilizar, permitindo que o próprio produtor faça
desde a montagem até a operação. O primeiro
mercado alvo foram os países do continente africano, onde os pequenos produtores representam 80% da produção de grãos.

A REDUÇÃO
DE MATERIAIS
TAMBÉM
FOI UM
IMPORTANTE
ASPECTO DE
INOVAÇÃO EM
2014

Máquina de limpeza ML-240
Equipamento com maior capacidade e robustez,
projetado para atender regimes mais pesados
e de operação contínua. A nova ML-240 é altamente automatizada e de construção modular, o
que facilita o frete e montagem. O equipamento
também traz inovações de desempenho, limpeza e tratamento para a emissão de pó.
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Princípios de atuação
GRI 4.6, 4.8, 4.9

A Kepler Weber tem convicção de que é fundamental agir de
forma ética e transparente com seus stakeholders, bem como
exercer com responsabilidade sua função social. Sua conduta
pauta-se no respeito às pessoas e na responsabilidade quanto ao
desenvolvimento de seus profissionais e negócios pautados pela
honestidade e integridade, tendo como condição irrevogável o
respeito e a dignidade.
Sabendo da importância dos colaboradores para o sucesso da
companhia, sua gestão de pessoas orienta-se para o desenvolvimento e satisfação de todos que dela fazem parte. Além disso, a
Kepler Weber honra seu compromisso com os clientes e a sociedade, protegendo a confidencialidade de informações restritas e
prevenindo sua divulgação não autorizada.
Consciente da importância de seu papel na promoção do bem
-estar social, a empresa cumpre leis de todas as jurisdições governamentais onde atua, além de desenvolver atividades voltadas à
cidadania, preservação do meio ambiente e proteção da saúde e
segurança. Assim, não tolera nenhum tipo de discriminação, seja
de natureza econômica, social, política, religiosa, de cor, sexo, raça,
enfermidade, limitação física ou mental; não admite o uso de trabalho infantil ou escravo, inclusive por fornecedores e empresas
terceirizadas; e não tolera nenhum tipo de assédio sexual.
A Kepler Weber conta com uma série de ferramentas para evitar
conflitos de interesse: Código de Ética e Conduta; Canal de Ética e
Conduta; Política de Segurança da Informação; Cartilha Informativa de Gestão Integrada; procedimentos de gestão para o público
interno (comercial, financeira, de qualidade, meio ambiente, saúde
e segurança, e tecnologia da informação); e procedimentos para
contratação de terceiros, voltado aos prestadores de serviço e fornecedores. Todas essas ferramentas são administradas por um SGI
e têm o objetivo de evitar a obtenção de vantagens indevidas, seja
por parte do público interno ou externo.
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MISSÃO
Ser líder no segmento de armazenagem
agrícola e movimentação de granéis
sólidos, através de soluções inovadoras
para surpreender os clientes e gerar valor
para os acionistas.

VALORES
• Desenvolvimento das competências
individuais, valorizando desempenhos
superiores;
• Qualidade, tecnologia, serviços e
pontualidade na entrega como diferenciais;
• Compromisso com o atingimento dos
resultados planejados;
• Ética em todos os relacionamentos;
• Melhoria contínua nos produtos e processos;
• Respeito ao ser humano.

POLÍTICA DE GESTÃO
A Kepler Weber está comprometida em:
• Desenvolver e fornecer soluções inovadoras
para armazenagem agrícola e movimentação
de granéis sólidos;
• Melhorar continuamente o sistema de gestão;
• Surpreender seus clientes;
• Atuar de forma ética e sustentável;
• Proteger o meio ambiente, a saúde e
segurança no trabalho;
• Respeitar a legislação aplicável.

29

Novo Código de Ética e Conduta
A Kepler Weber conta com um Código de Ética
e Conduta – entregue e assinado pelos colaboradores no momento da integração– o qual
busca esclarecer aspectos morais e éticos, além
de reforçar os valores e a cultura da companhia.
Expressando os princípios éticos que orientam
a atuação da empresa, sua postura diante dos
públicos de relacionamento, e os compromissos assumidos nos mercados em que atua, ele
orienta a conduta em todos os níveis da companhia e o relacionamento com todos os públicos,
abordando temas como ética, responsabilidade
corporativa e meio ambiente.
A gestão do código cabe ao Comitê de Desenvolvimento Organizacional, que se encarrega
de sua comunicação e atualização, bem como
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determina as ações necessárias para disseminar
os mais elevados padrões de conduta ética. O
comitê tem ainda a responsabilidade de julgar
casos de violações mais graves e deliberar sobre
dúvidas de interpretação.
Em 2014, A Kepler Weber realizou uma revisão
deste Código de Ética e Conduta, o qual será
relançado no ano de 2015. A atualização reflete
as disposições trazidas pela Lei 12.846/13 (Lei
Anticorrupção), que trata de questões como
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. O
documento está disponível em espanhol, inglês
e português, consolidando de forma clara as práticas da companhia com todos os clientes, sendo
que este deve ser seguido por todos os parceiros

e colaboradores. Além disso, o novo código contempla a implementação de importantes ferramentas pela promoção da ética na companhia:
Canal de Ética, Comitê de Integridade e o Comitê
Disciplinar.
A implementação do Canal de Ética e a atualização do Código de Ética e Conduta foram
possíveis graças ao trabalho das áreas de Desenvolvimento Organizacional, Assessoria Jurídica,
Financeira e Controladoria.

CANAL DE ÉTICA
A Kepler Weber considera que ética e transparência implicam também considerar as opiniões
de colaboradores e demais stakeholders. Assim,
em 2014 a companhia investiu esforços na criação do Canal de Ética – uma importante ferramenta para evitar condutas que não condizem
com a forma Kepler Weber de fazer negócio, e
alinhar a empresa com a nova Lei Anticorrupção.
Fortalecendo os sistemas de monitoramento, é
possível não apenas assegurar o cumprimento
de leis e regulamentos, mas combater más práticas, garantir transparência e uma imagem positiva, além de identificar riscos, reduzir passivo
judicial e maximizar lucros.
O Canal está aberto a denúncias de condutas
antiéticas ou incoerentes com a forma de agir e
pensar da empresa, por meio do número 0800
648-6328 ou do site www.contatoseguro.com.
br, ficando disponível a colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros da Kepler Weber. O relato é recebido por um especialista, que o encaminha para análise. E o caso ainda pode ter seu

andamento acompanhado pelo denunciante,
por meio de um número de protocolo fornecido
no atendimento. A confiança no anonimato, na
confidencialidade e imparcialidade do ouvidor,
somada a uma estrutura que conta com psicólogos e advogados, não apenas aproxima as pessoas do canal, mas também melhora a qualidade
da denúncia e o ambiente de trabalho.
No final de 2014, a Kepler Weber implementou
um grande plano de comunicação do Canal de
Ética, que contou com materiais distribuídos
para a alta gestão, gestores e colaboradores,
além de diversas peças de campanha expostas
em murais físicos e eletrônicos. Os colaboradores da equipe comercial e de campo receberam
também mensagens de texto, comunicando a
existência e o funcionamento do canal.
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Sistema de Gestão Integrada (SGI)
MATRIZ DE MATERIALIDADE: INOVAÇÃO

Gerenciamentos de Requisitos
Legais

A Kepler Weber vem continuamente melhorando
seu modelo de gestão, principalmente através de
um Sistema de Gestão Integrada (SGI) que está
baseado em um dos pilares fundamentais para a
estratégia da companhia, a sustentabilidade.
As principais decisões de investimentos ou de
rotina do dia a dia sempre levam em conta de
forma ponderada requisitos ambientais, sociais
e econômicos, muitas vezes de forma colegiada
entre os gestores e colaboradores.

Faz parte da rotina da gestão gerenciar e buscar
o atendimento de todas as legislações aplicáveis à companhia. Através de um sistema informatizado de uma empresa especializada, todas
as legislações são acompanhadas quanto a seu
atendimento, inclusive as eventuais revisões e/
ou inclusões.
Também está constituído um Comitê de Requisitos Legais que analisa as legislações e busca as
melhores alternativas para o atendimento.

Tratativas de Não Conformidades
Os Relatórios de Não Conformidade (RNC’s) são
um importante meio para a melhoria contínua
do Sistema de Gestão Integrada (SGI), pois através de ferramentas como o MASP e “5 porquês”
é possível realizar a análise de causas e tomar
ações corretivas e preventivas sobre vários apontamentos feitos em auditorias internas, auditorias
externas, acidentes/incidentes, processo, produto entre outros.

Gerenciamento de Aspectos/
Impactos Ambientais e Perigos/
Riscos
Através do LAIA (Levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais) e LPR (Levantamento de
Perigos e Riscos) todos os processos realizam
uma gestão muito rigorosa sobre as operações
de cada área com o intuito de garantir os corretos controles operacionais para evitar e/ou
minimizar ao máximo impactos ambientais e
qualquer tipo de acidente ou dano à saúde dos
colaboradores.

Auditorias
Auditorias são realizadas durante todo o ano para
acompanhar o andamento e desempenhos dos
processos, buscando oportunidades de melhorias:
Auditorias Internas: São realizadas trimestralmente por empresas especializadas, contratadas
pela Kepler Weber para garantir a imparcialidade
nos sites de Panambi/RS, Porto Alegre/RS e Campo Grande/MS.
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Auditorias Externas: O órgão certificador realiza auditorias semestralmente avaliando o atendimento aos requisitos normativos, nos sites de Panambi/RS, Porto Alegre/RS e Campo Grande/MS.
Auditoria de Avaliação Requisitos Legais:
Realizada avaliação anual por empresa especializada para avaliar o atendimento de todos
os requisitos legais aplicáveis as operações da
Kepler Weber.
Caminhadas do SGI: Tendo sua origem na caminhada de segurança, atualmente a Caminhada do
SGI consiste em uma verificação informal e visual
em requisitos relacionados ao Sistema de Gestão
Integrada (SGI). Um cronograma anual é elaborado
sendo realizadas 34 caminhadas em 2014.

A KEPLER WEBER VEM
CONTINUAMENTE
MELHORANDO SEU
MODELO DE GESTÃO,
PRINCIPALMENTE
ATRAVÉS DE UM
SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADA

Certificações
Como consequência dos constantes investimentos na área de sustentabilidade e uma maturidade
cada vez maior do Sistema de Gestão Integrada
(SGI), a Kepler Weber mantém a certificação nas
normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 desde
2012 no site de Panambi.
Com a intenção de manter o alinhamento e disseminar o modelo de gestão de forma corporativa em
toda a companhia está em andamento o Projeto de
Implantação do SGI no site de Campo Grande/MS
com investimento em adequações e qualificação
em todos os processos, buscando a total aderência
ao modelo de gestão corporativo, que deve culminar com a extensão da certificação nas normas ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 também naquele
site, previsto para o final do ano de 2015.
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Gestão da estratégia
GRI 1.2
MATRIZ DE MATERIALIDADE: TRANSPARÊNCIA
E ÉTICA

Tradicionalmente, a companhia tem empreendido esforços expressivos na gestão com o objetivo de alavancar a competitividade e sustentar
o alcance de metas de longo prazo. Em agosto
de 2014, teve inicio o Projeto de Gestão da Estratégia, que tem como objetivo estabelecer um
processo corporativo que reforce a execução da
estratégia na companhia. As atividades são conduzidas através de um processo participativo
com o grupo de liderança executiva, garantindo
alinhamento e compromisso com as decisões
tomadas.
A Kepler Weber confia no caminho estratégico
traçado e pretende reforçar seu modelo de gestão de forma a sustentar o crescimento rentável
da companhia. Temos consciência da importância de manter disciplina na execução, pois um
bom plano sem execução não entrega resultados. O desafio é transformar a estratégia em
resultados, para isso, traduzir e gerir a estratégia
são fundamentais para uma execução efetiva.
Seguindo as técnicas da ferramenta do BSC –
Balanced Scorecard, o Projeto Gestão da Estratégia Kepler Weber vem sendo desenvolvido de
forma muito consistente e promissora. Com uma
visão para 2018, o Mapa Estratégico foi construído com a definição de objetivos em grandes
temas estratégicos nas perspectivas financeiras,
clientes, processos internos e aprendizado/cres-
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cimento, sempre atendendo a proposta de valor da
companhia. O projeto prevê macro etapas abaixo:
• Refinar e alinhar a estratégia dentro da companhia;
• Revisar os principais componentes do modelo de
gestão da estratégia: mapa estratégico, indicadores,
metas e projetos estratégicos;
• Reforçar o processo de alinhamento da estratégia
com as operações;
• Consolidação do processo de implementação do
modelo;
Com o processo e governança do modelo de
gestão da estratégia implementados, os componentes do BSC permitem monitorar os resultados e garantir disciplina na execução.

Diálogo com stakeholders
GRI 2.2, 4.4, 4.13, 4.14, 4.15, PR5

A Kepler Weber considera que seus públicos
de relacionamento são essenciais, e procura
estar sempre atenta a suas expectativas. Assim,
a companhia mantém um canal para que eles
indiquem sugestões de melhorias, e lançou, em
2014, o Canal de Ética, disponível para todos os
stakeholders que desejem relatar qualquer comportamento que não esteja de acordo com os
princípios éticos da empresa ou atitudes incoerentes de colaboradores e parceiros.
Em 2014, alguns desses públicos – colaboradores, comunidade, clientes, fornecedores e
acionistas – foram convidados a participar do
primeiro processo de engajamento de stakeholders para elaboração da Matriz de Materialidade
da Kepler Weber (Leia mais no capitulo Matriz de
Materialidade).

Colaboradores
A Kepler Weber valoriza e incentiva uma relação
de proximidade com seus colaboradores, mantendo iniciativas concretas nesse sentido. Assim,
investe em práticas de comunicação, como o
Boletim Interno Kepler Weber (BIK), que divulga
semanalmente informações sobre os principais
acontecimentos da empresa. A Pesquisa de Engajamento é outra importante ferramenta de
aproximação: realizada a cada dois anos, ela avalia o engajamento dos colaboradores e oferece
um espaço para que eles se manifestem a respeito de diversos assuntos da empresa; os dados
obtidos pela pesquisa subsidiam a elaboração
de planos de ação, auxiliando a companhia a
promover ajustes e aperfeiçoamentos. Na Semana Panambi a Kepler Weber mantém o Café com
o Presidente, evento que proporciona aos colaboradores a oportunidade de um diálogo direto
com a alta gestão.

SEMANA PANAMBI
Todo mês, a Kepler Weber realiza a Semana
Panambi, um evento que procura aproximar
os colaboradores da Diretoria Executiva da
companhia. Nessa semana, a alta direção vai até
a unidade Panambi para se reunir com diversas
áreas, conforme estas solicitem, interagindo
diretamente com os colaboradores.
A semana sempre conta com uma edição do
Café com o Presidente – em 2014, o evento
reuniu 165 colaboradores, sorteados para
participar desse canal direto com o diretor presi-

dente da Kepler Weber. Esse é um momento de
integração dos diferentes níveis hierárquicos, de
comunicação com a alta administração e troca
de informações, além de ser um momento para
os colaboradores realizarem sugestões, explicações, recomendações, elogios e críticas.
O Café ocorre mensalmente na Unidade de
Panambi, que representa a maior unidade fabril
e administrativa da Kepler Weber, mas sempre
que possível este também é realizado nas
demais unidades da companhia.
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Clientes
A carteira de clientes da Kepler Weber é bastante diversificada, atendendo, no Brasil e no
exterior, dois grupos principais: clientes de
armazenagem, representados por produtores
rurais de diversos portes, trading companies, cerealistas, indústrias e cooperativas; e clientes de
movimentação de granéis, representados por
empresas de mineração, cervejarias, maltarias,
terminais portuários e empresas de reciclagem.
A companhia busca manter uma relação próxima com seus clientes, pois sabe que o contato
direto e contínuo garante a melhor performance dos sistemas e os melhores resultados. Com
um portfólio que inclui não apenas peças de re-

posição, mas também consultas técnicas, serviços de reforma, modernização de equipamentos e treinamentos de operação e manutenção,
a Kepler Weber mantém uma ampla rede de
agentes comerciais, canal de televendas e pósvenda e equipe de assistência técnica.
Assim, os clientes Kepler Weber contam com
variados canais de contato, podendo se manifestar pelo e-mail atendimento@kepler.com.br
ou pela Unidade de Resposta Audível (URA),
pelo número 0800-512104. Todas as sugestões,
críticas ou reclamações são encaminhadas às
áreas competentes, que acompanham o fechamento de cada ação, a fim de garantir a satisfação do cliente.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A cada dois anos, a Kepler Weber realiza uma
pesquisa de satisfação completa com seus clientes,
que trata das obras e equipamentos, inclusive
sua entrega e montagem, além de atendimento,
assistência técnica e pós-venda. A próxima
pesquisa completa será realizada em 2015.
Em 2014, foi aplicado um questionário por
telefone, abordando a satisfação quanto a
atendimento comercial e de peças de reposição,
relacionamento com o cliente, serviços de pósvenda e assistência técnica. Realizada em agosto,
a pesquisa consistiu em 188 entrevistas com
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clientes de armazenagem e três com clientes de
movimentação de granéis, abrangendo todas as
regiões do Brasil e também a América Latina. Os
resultados foram positivos: satisfação de 74,1%
no mercado interno de grãos – um número
expressivo, embora abaixo da meta de 81,2%; de
87,8% no mercado externo de grãos (América
Latina) – acima da meta de 83,2%; e de 100%
no segmento de movimentação de granéis. A
pesquisa auxiliou na definição de um plano de
ação, aplicado sobretudo aos itens que ficaram
abaixo da meta.

Acionistas
Procurando estar mais próxima de seus acionistas,
em 2013 a Kepler Weber S/A transferiu sua sede para
São Paulo. Além disso, a empresa conta com uma
área de Relações com Investidores, que se encarrega de manter um canal direto de comunicação com
esse público. Assim, oferece endereço de e-mail e
telefone para contato, envia informativos a acionistas e analistas, mantém um website de Relações
com Investidores, divulga resultados por meio de
webconference e realiza eventos por meio da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais (Apimec) ou eventos corporativos Non Deal Road Shows (NDR).

Sindicatos
A Kepler Weber busca criar, manter e fortalecer com
os sindicatos vínculos de confiança, éticos e mutuamente benéficos.
Os colaboradores contam com total acesso ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Panambi,
Condor e Campo Grande, que representa a categoria, e apresentam suas sugestões e recomendações
à empresa, por meio de comissões de trabalhadores e representantes do sindicato.

Comunidade
Consciente de seu papel na sociedade, a Kepler Weber atua de forma ética, responsável e transparente,
procurando minimizar impactos negativos no meio
ambiente e na comunidade.
Acreditando que o desenvolvimento da comunidade necessita de atenção especial, a companhia
investe em projetos sociais apoiados por meio das

Leis de Incentivo e realiza parcerias com entidades
como o Serviço Social da Indústria (Sesi) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Em
suas campanhas internas, como a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), procura envolver as entidades sociais, convidando-as a
participar mostrando seus trabalhos ou oferecendo
palestras. Outra forma de articulação da Kepler Weber com a comunidade local é o envio do Relatório
de Sustentabilidade às entidades sociais e secretarias municipais de Educação e Cultura, mostrando
resultados e ações realizadas pela empresa.

Associações
A Kepler Weber considera estratégica a participação
em associações, o que permite contribuir para o desenvolvimento do setor e atualizar-se em relação ao
mercado e às normas, além de poder contar com
cursos e participações em feiras e eventos.
O superintendente comercial da Kepler Weber tem
participação ativa nas reuniões mensais da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos/Sindicato Nacional das Indústrias de Máquinas (Abimaq/
Sindimaq) como diretor adjunto da Câmara Setorial
de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA).
Em 2014, a Kepler Weber foi convidada a participar como membro ativo da Comissão de Estudos de Transportadores Contínuos, por meio do
Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos
Mecânicos, e participou da tradução do Manual
Conveyor Equipment Manufactures Association
(Cema), o mais importante documento para projetos de transportadores de correia para movimentação de materiais granulares.
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KEPLER WEBER E UNIVERSIDADE DO KANSAS:
PARCERIA INTERNACIONAL EM BENEFÍCIO DO SETOR
Em 2014, a Kepler Weber estabeleceu parceria com a Universidade do Kansas, nos
Estados Unidos, para pesquisa e aprimoramento do processo de secagem, a partir das tecnologias
desenvolvidas pela companhia para o secador Khronos, produto inovador lançado em 2013, e de
modelos matemáticos e software de simulação de fluxo de grãos desenvolvidos pela universidade.
O trabalho resultou no aperfeiçoamento da forma construtiva do secador, alcançando maior
eficiência do processo de secagem com maior qualidade dos grãos. Após a conclusão da pesquisa,
as entidades parceiras publicarão um artigo científico para divulgá-la.

Associações e organismos nacionais e internacionais de que participa
• Associação Comercial e Industrial de Panambi (ACI)

• Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)

• Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Implementos (Abimaq)

• Associação Brasileira de Treinamento e
Desenvolvimento (ABTD)

• Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)

• Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos
Mecânicos – Comissão de Estudos de
Transportadores Contínuos

• Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais (Apimec)
• Serviço Social da Indústria (Sesi)

• Associação Brasileira das Companhias Abertas
(Abrasca)

• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) • The Grain Elevator and Processing Society (Geaps)
• Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos • The University of Kansas (Universidade do Kansas
Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers)
– Estados Unidos)
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nossa
estrutura
MATRIZ DE MATERIALIDADE:
INOVAÇÃO
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A Kepler Weber sabe que uma equipe valorizada e qualificada faz toda a diferença no negócio,
investindo em desenvolvimento profissional e
gestão para uma alta performance. Em 2014, a
companhia comemorou o crescimento e a renovação de seu quadro funcional, para acompanhar o crescimento de 30% da produção. E
não poupou esforços em treinamento, apoio à
educação e bem-estar, além do cuidado rigoroso com a segurança – com programas de gestão
de talentos, prioridade ao recrutamento interno
e local, comitês que cuidam do bem-estar e segurança do colaborador, e uma gestão de segurança que permitiu reduzir em quase 50% os
acidentes de trabalho nos últimos quatro anos.
Os bons resultados representam um esforço de
gestão. Com o SGI da Kepler Weber, qualidade
do produto, segurança e meio ambiente constituem pilares integrados que alicerçam todas as
ações. E com a implantação do novo sistema do
SAP, em um cuidadoso trabalho que durou dois
anos, a companhia está pronta para concretizar
seus planos estratégicos de crescimento.

Projeto 3D
Projeto 3D é o nome dado ao Projeto de Implementação do SAP na Kepler Weber. Ele destaca
as três dimensões consideradas fatores de sucesso na implementação de um sistema integrado
de gestão: pessoas, processos e tecnologia.
O investimento no projeto integra os planos estratégicos de crescimento da companhia, já que
crescer requer uma gestão preparada para os
novos desafios. O sistema SAP é moderno e confiável, alinhado às melhores práticas de mercado.
Estruturado em 2012, o projeto desenvolveu-se

em diversas fases, sendo iniciado em 2013 e tendo a implantação da primeira parte finalizada em
2014, para que o sistema comece a ser usado em
2015. A implantação – que representa uma mudança de cultura e um novo jeito de trabalhar –
envolveu todas as áreas da companhia, além de
usuários chave, consultores externos, equipe de
apoio e multiplicadores.
O início do uso do sistema SAP está previsto para
dia 5 de janeiro de 2015, quando o antigo sistema
deixa de operar e o SAP passa a ser a nova ferramenta de gestão da Kepler Weber.
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Governança Corporativa
GRI 2.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10
MATRIZ DE MATERIALIDADE: TRANSPARÊNCIA
E ÉTICA

LEGENDA
DIRETORES

A estrutura de governança corporativa da
Kepler Weber S/A apoia-se sobre três órgãos
principais: Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

SUPERINTENDENTE
GERENTES
SUPERVISORES

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR VICE-PRESIDENTE

ASSESSOR DE DIRETORIA

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA JURÍDICA

DIRETOR INDUSTRIAL

DIRETOR ADMINISTRATIVO
SUPERINTENDENTE COMERCIAL

COMERCIAL ME
AMÉRICA LATINA
COMERCIAL ME
NOVOS MERCADOS
COMERCIAL
MOVIMENTAÇÃO
DE GRANEIS
PÓS-VENDA
PÓS-VENDA
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COMERCIAL MI

MARKETING
FINANCEIRO

COMERCIAL MI

COMERCIAL MI

CONTROLADORIA

PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO

PLANEJAMENTO/PCP

DESENV. ORGANIZACIONAL

CONTABILIDADE
E FISCAL

MANUTENÇÃO

PLANEJAMENTO

MONTAGEM

PRODUÇÃO

PCP

ASSIST. TÉCNICA

ENGENHARIA

PRODUÇÃO CGR

LOGÍSTICA

ENGENHARIA DO PRODUTO

PRODUÇÃO

ALMOXARIFADO

SAÚDE E SEG. DO TRABALHO
ADMINISRAÇÃO DE PESSOAL

PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CUSTOS

FINANCEIRO
COMEX
FINANCEIRO

COMERCIAL MI

TEC. INFORMAÇÃO
SUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
DE VENDAS

MONTAGEM E ASSIS. TÉCNICA

DESENV. ORGANIZACIONAL

SISTEMAS
INFRAESTRUTURA
GOVERNANÇA TI

EXPEDIÇÃO
ENGENHARIA INDUSTRIAL
ENGENHARIA INDUSTRIAL
QUALIDADE
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COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA TOTAL

2013
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Kepler Weber,
mais alto órgão de governança da companhia,
é formado por sete conselheiros, todos eleitos
pela Assembleia Geral Ordinária. Nenhum membro do Conselho faz parte da Diretoria Executiva.
A determinação das qualificações dos membros
do Conselho de Administração fica a cargo dos
acionistas, que indicam os nomes de cada um
dos candidatos à eleição em Assembleia Geral.
O Conselho de Administração acompanha a
gestão do desempenho econômico, ambiental
e social da companhia, por meio de indicadores
de desempenho mensais e apresentações espe-

cíficas. Suas reuniões ocorrem, no mínimo, uma
vez ao mês, sendo realizadas reuniões extraordinárias sempre que necessário.
O Conselho de Administração da Kepler Weber
estipula anualmente as metas corporativas da
organização, que estão relacionadas com a remuneração variável da Diretoria Executiva, cabendo a esta coordenar sua execução e definir
as metas gerenciais e setoriais da companhia.

OUTROS
MINORITÁRIOS

OUTROS
MINORITÁRIOS

PREVI

PREVI

17,56%
37,58%

Estrutura de capital
A estrutura de capital da Kepler Weber é dinâmica, pois suas ações são negociadas em bolsa
de valores.

2014

SUL AMERICA
EXPERTISE FIA

17,54%

5,22%
12,11%
9,99%
BANCO
CLÁSSICO

FERNANDO
FRANCISCO
BROCHADO HELLER

17,48%
BANCO
DO BRASIL

27,18%
GERAÇÃO FUTURO
CORRETORA DE
VALORES

17,46%

6,52%
9,37%

VICTORIE BRASIL
INVESTIMENTOS ADM.
RECURSOS + NORGES BAN

9,94%

12,05%

BANCO
CLÁSSICO

BANCO
DO BRASIL

FERNANDO
FRANCISCO
BROCHADO HELLER

SEGMENTAÇÃO DOS ACIONISTAS POR REGIÃO:

2014

2013
1,5
5,5
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro
Estrangeiros
Rio Grande do Sul
Minas Gerais

18,2

18,7
34,7

7,2

2,0

33,5

5,5
7,1

14,4

18,5

13,5

19,7

Outros Estados
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Kepler Weber conta com três
membros titulares e três membros suplentes.

Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva da Kepler Weber realiza
reuniões semanais com os gestores da companhia para acompanhamento do desempenho
econômico, ambiental e social; recebe semanalmente os indicadores de desempenho da área
Financeira, de Controladoria e Planejamento;
e realiza mensalmente uma reunião geral para
análise e acompanhamento das metas e indicadores. O desempenho da companhia também é
acompanhado, por meio de reuniões mensais na
unidade de Panambi.
A avaliação da Diretoria Executiva é realizada
pelo Conselho de Administração, que estipula
metas corporativas sob responsabilidade dos
diretores.
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Perfil dos colaboradores
GRI LA1, LA2

Em 2014, a Kepler Weber contou com 2.412 colaboradores – um crescimento de 22,25% com
relação a 2013 –, e teve uma taxa de rotatividade
de 37%. Os dados revelam a renovação e o aumento de colaboradores em praticamente todas
as categorias funcionais e faixa etárias, e em todas as regiões de atuação. Isso se deve ao crescimento da companhia, cuja produção aumentou
quase 30% em 2014, e à busca por mão de obra
cada vez mais qualificada – dois aspectos que
vêm consolidando sua liderança de mercado a
cada ano. Observa-se um padrão de troca de
colaboradores mais elevado nas fábricas, onde a
mão de obra qualificada é escassa. Em 2014, a Kepler Weber também contou com o trabalho de
52 colaboradores terceirizados e 106 aprendizes.
O quadro de colaboradores, majoritariamente
masculino por uma característica do setor, contou em 2014 com 1.935 homens e 477 mulheres.

A maioria deles concentra-se na região Sul do
país, embora a companhia também tenha unidades nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.
Todos os colaboradores da Kepler Weber têm um
primeiro contrato por prazo determinado, que depois pode ser renovado por prazo indeterminado.
A companhia oferece um programa de Integração de Novos Colaboradores, a fim de promover
a adaptação e ambientação do colaborador à
equipe de trabalho, difundindo conhecimentos
acerca de suas normas, políticas e programas, e
contribuindo para o entendimento de sua cultura.
Em situações de desligamento de executivo,
por demissão ou aposentadoria, a Kepler Weber
oferece serviço de orientação e recolocação no
mercado de trabalho.
Na próxima página, pode-se observar um mapeamento completo dos colaboradores da companhia. Algumas informações de 2012 não puderam
ser apresentadas, pois nesse ano ainda não se realizava monitoramento de acordo com as diretrizes
da GRI.
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COLABORADORES
POR GÊNERO

COLABORADORES
POR REGIÃO E GÊNERO

2014

2013

1.935

2012

1.643

1.183

CENTRO-OESTE
Masculino 297
Feminino 6
Total 303
477

332

212

TOTAL 2.412

TOTAL 1.975

TOTAL 1.395

SUDESTE
Masculino 15
Feminino 9
Total 24

Colaboradores por categoria funcional e gênero
2014

Categoria funcional
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2013

2012
em 2013

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Total

Gerência

15

3

18

15

3

18

16

região

Supervisão/liderança

101

8

109

96

7

103

84

Sul

Administrativo/comercial*

153

100

253

118

76

194

119

Técnico operacional*

1.666

366

2.032

1.414

246

Total

1.935

477

2.412

1.643

332

Masculino Feminino Total
1.407

320

1.727

Sudeste

14

5

19

1.660 1.176

Centro-Oeste

224

5

229

1.975 1.395

Total

1.645

330

1.975

SUL
Masculino 1.623
Feminino 462
Total 2.085
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Colaboradores por faixa etária e gênero

Rotatividade dos colaboradores por região
2014

Faixa etária

2013

Masculino Feminino Total

Masculino

2014

Feminino Total

Até 20 anos

142

49

191

165

36

201

De 21 a 30 anos

861

251

1.112

752

189

941

De 31 a 40 anos

563

147

710

430

91

521

De 41 a 50 anos

236

26

262

208

14

222

Acima de 51 anos

133

4

137

90

0

90

1.935

477

2.412

1.645

330

1.975

Total

2014

52

Total de
desligados

Total de
contratados

Total de
desligados

Total de
contratados

701

1.038

455

912

Sudeste

1

5

0

5

CentroOeste

200

275

89

199

Região
Sul

Rotatividade dos colaboradores por gênero
2014

2013

Faixa etária

Total de
desligados

Total de
contratados

Total de
desligados

Total de
contratados

Até 20 anos

152

259

87

233

De 21 a 30
anos

492

667

312

608

De 31 a 40
anos

185

292

111

203

De 41 a 50
anos

59

76

25

61

Acima de
51 anos

14

24

9

11

2013

Total de
desligados

Total de
contratados

Total de
desligados

Total de
contratados

Masculino

783

1.055

450

907

Feminino

119

263

94

209

Total

902

1.318

544

1.116

Gênero

Rotatividade dos colaboradores por faixa etária

2013
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Jovens Talentos
O Programa de Formação de Jovens Talentos da
Kepler Weber busca identificar jovens talentos com
potencial para se tornarem futuros colaboradores,
investindo em seu aprendizado e acompanhando
seu desempenho. O programa atua em três principais frentes: Jovem Aprendiz, Estágio e Trainee.

Programa Jovem Aprendiz
Em parceria com o Serviço Nacional da Indústria
(Senai) de Panambi e Campo Grande, a Kepler Weber participa do Programa Jovem Aprendiz, contratando jovens de 16 a 24 anos matriculados em
uma instituição de ensino. O programa oferece a
adolescentes o desenvolvimento de competências
técnico-profissionais e de comportamento, gerando um profissional capacitado e adaptado à cultura
organizacional.
Na Unidade de Panambi o programa prevê a execução de atividades teóricas e práticas, com carga
horária determinada, além de mecanismos de
acompanhamento, avaliação e certificação do
aprendizado. As áreas de Desenvolvimento Organizacional e Lideranças fazem o acompanhamento mensal de cada jovem, observando elementos
como conhecimento técnico-profissional, organização do trabalho, práticas de segurança e capacidade de comunicação, entre outros. Na Kepler
Weber, a seleção é feita por meio de um processo
em grupo e posterior entrevista individual.
Em 2014, o programa continuou sendo aplicado com sucesso. Foram realizadas reuniões com
aprendizes, professores e líderes envolvidos no
processo, além de avaliações, acompanhamentos e
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feedbacks. Como resultado, 79% dos aprendizes que
concluíram o programa em 2014 foram efetivados,
sendo que em 2013 esse número havia sido de 40%.

Programa de Estágio
O Programa de Estágio busca capacitar talentos
desde a formação acadêmica. O estágio é uma
fase especial do processo de aprendizagem, pois
permite adquirir conhecimentos acadêmicos em
concomitância com a prática profissional, conhecendo as oportunidades e dificuldades da área
e apresentando propostas inovadoras. A Kepler
Weber acredita que investir nos estagiários é uma
forma estratégica de atrair e reter talentos, além
de ambientá-los à cultura da organização. Assim,
eles podem ser acompanhados, desenvolvidos
e avaliados para que possam vir a ser efetivados
após o período de estágio.

Programa de Trainee
O Programa de Trainee da Kepler Weber visa
captar, desenvolver, estimular e reter indivíduos
de alto potencial em início de carreira, oferecendo capacitação para assumir posições estratégicas na organização.
Em 2014, 19 jovens, vindos de diferentes regiões
do Brasil, participaram do programa, que focou
na qualificação para a área Comercial, tratando
de produtos, atendimento ao cliente, ferramentas informacionais, entre outros. Com duração
de três meses, ele incluiu treinamentos técnicos
e comportamentais, além de visitas técnicas e
atividades práticas. Após o encerramento do
programa, os jovens foram avaliados, selecionados e designados para as regiões de atuação.
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EM 2014, A
COMPANHIA
INVESTIU
MAIS DE R$ 1,3
MILHÕES EM
CAPACITAÇÃO,
OFERECENDO
16.860
SESSÕES DE
TREINAMENTO

Gestão da equipe
GRI 4.10, EC7, LA12
MATRIZ DE MATERIALIDADE: BEM-ESTAR
DO COLABORADOR

A Kepler Weber realiza o acompanhamento
constante de desempenho de todos os seus
colaboradores. Para mantê-los engajados e prepará-los a assumir novas funções, realiza continuamente capacitações e treinamentos, e os
gestores são preparados para assumir equipes
de alta performance.
Todo ano, é realizada uma avaliação formal para
todos os colaboradores com mais de seis meses
na empresa. Em 2014, no entanto, essa avaliação
foi aplicada apenas para supervisores, gerentes e
diretores – de acordo com as competências mapeadas para o cargo e as metas definidas –, pois
se iniciou uma reestruturação dessa ferramenta,
que será implantada em 2015. Assim, para o restante do quadro funcional, foi realizado apenas
um acompanhamento, com a autoavaliação do

colaborador e avaliação de seu gestor imediato.
O processo gerou uma pontuação, definindo
oportunidades de desenvolvimento.
A Kepler Weber conta ainda com o Programa de
Avaliação de Performance, que é aplicado anualmente e norteia os colaboradores sobre seu
crescimento na empresa, assim como serve de
base para que o gestor possa desenvolvê-lo.

Valorização da equipe
GRI LA10, LA11
MATRIZ DE MATERIALIDADE: BEM-ESTAR DO
COLABORADOR

A Kepler Weber investe em uma equipe qualificada, promovendo o desenvolvimento de seus
colaboradores por meio de treinamentos, ou
ainda de apoio à formação externa. No plano de
desenvolvimento anual, são contemplados treinamentos técnico-operacionais, comportamentais, de Gestão Integrada, Formação e Tecnologia.
Em 2014, a companhia investiu mais de R$ 1,3

milhões em capacitação, oferecendo 16.860
sessões de treinamento, em uma carga total de
105.050 horas – uma média de 43,5 horas por colaborador. Todas as categorias funcionais foram
beneficiadas, atingindo-se 2.178 colaboradores,
o equivalente a 90% do quadro funcional, sendo que cada colaborador pode ter passado por
mais de um treinamento. Foram privilegiados
quatro principais enfoques – técnico-operacional, desenvolvimento comportamental, SGI e
SAP –, totalizando 1.180 treinamentos.
Entre os treinamentos voltados à categoria técnico
-operacional, o destaque em 2014 foi a qualificação
e aperfeiçoamento nos processos de pintura, solda,
leitura e interpretação de desenhos técnicos. Os
treinamentos de desenvolvimento comportamental trabalharam sobretudo o desenvolvimento de
equipes, líderes e gestão, em alinhamento com a
estratégia da empresa. Já os treinamentos de SGI
trataram de diversos temas, destacando-se coleta
seletiva, brigada de emergência, licenciamento am-

biental, segurança para trabalho em altura, espaço
confinado, inflamáveis, trabalhos em eletricidade
e segurança na operação das máquinas, além de
treinamentos de conscientização, como proteção
de mãos e prevenção de acidentes. Quanto aos treinamentos voltados ao SAP, estes foram de natureza
técnica a fim de qualificar os colaboradores para
utilização da nova ferramenta sistêmica da Companhia (o SAP), sendo ministrados por multiplicadores
do projeto 3D.
A Kepler Weber oferece a seus colaboradores
o Programa de Incentivo à Educação, que estimula a continuidade dos estudos por meio da
oferta de bolsa para cursos de especialização ou
Master of Business Administration (MBA). Os beneficiados precisam estar há dois anos na companhia e desenvolver atividades afins aos cursos
que frequentam. O benefício é concedido conforme o número de vagas aprovadas para o ano,
divididas por área ou diretoria. Em 2014 foram
concedidas 23 bolsas.

Treinamentos oferecidos, por categoria funcional
2014

Categoria
funcional
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2013

Número de Número médio de horas Número de Número médio de horas
horas de
de treinamento por
horas de
de treinamento por
treinamento
colaborador
treinamento
colaborador

Gestão (gerência,
supervisão e liderança)

5.827

43

8.052

64

Administrativo/
Comercial

17.305

36

15.148

35

Técnico operacional

81.918

52

52.540

41

Total

105.050

75.740
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Bem-estar do colaborador

1,14
Gestão (gerência,
supervisão e liderança)

0,72
Administrativo/
comercial

0,78
Técnicooperacional
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Sempre cuidando do bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho, a Kepler Weber
realiza campanhas diversas ao longo do ano,
sejam educacionais, lúdicas, de saúde ou conscientização. Em 2014, tiveram destaque a comemoração dos 89 anos da companhia, completos em 12 de maio; a campanha do Dia do
Trabalho, que produziu material valorizando a
importância do colaborador; e campanhas de
conscientização ambiental, como no Dia Mundial da Água e Dia Mundial do Meio Ambiente.
Também houve campanhas voltadas para o
colaborador e seus familiares, como as do Dia
das Mães e dos Pais, que distribuíram jogos
para uso da família, e do Natal, que estimulou a
convivência familiar por meio de um evento em
que a companhia presenteou os colaboradores
e seus filhos, uma forma de reconhecimento
dos esforços no trabalho, dedicação e a superação das metas de negócio.

Práticas trabalhistas
GRI 4.12, EC5, LA3, LA4, LA14, LA15
MATRIZ DE MATERIALIDADE: BEM-ESTAR DO
COLABORADOR

A política de captação da Kepler Weber prevê a busca por profissionais que apresentem
as competências comportamentais e técnicas
estabelecidas na descrição de cargos e alinhadas ao objetivo estratégico da empresa, o que
fundamenta o processo de seleção. Todos os
novos colaboradores passam por um processo

de integração, para que possam conhecer a história, os produtos e os clientes da companhia,
além de se ambientar à nova fase profissional.
Durante o período de experiência, todo novo
colaborador é acompanhado e preparado para
assumir as novas responsabilidades.
No preenchimento de cargos e funções, de
qualquer natureza e nível hierárquico, a Kepler Weber prioriza o recrutamento interno,
que promove o desenvolvimento dos próprios
colaboradores. Para o recrutamento externo,
a captação de profissionais na comunidade
local – ou seja, nas cidades em que a Kepler
Weber possui unidades – é uma preocupação
constante, que permite o crescimento econômico dos municípios e valoriza a mão de obra
local, além de beneficiar a companhia, já que a
proximidade do colaborador favorece uma presença mais longa na empresa, bem como seu
aprendizado e crescimento. Para viabilizar essas
contratações, a Kepler Weber utiliza anúncios e
conta com parcerias com instituições da região,
sobretudo instituições de ensino. Em 2014, dos
2.412 colaboradores, 1.719 eram provenientes
da comunidade local, o equivalente a 71%. Essa
proporção varia entre as categorias funcionais:
para os cargos de alta gerência, ela é de apenas 1%, pois frequentemente as qualificações
necessárias não estão disponíveis nas comunidades locais. Esses números mantiveram-se no
mesmo patamar de 2013.
Os contratos de trabalho da Kepler Weber seguem a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
e a legislação vigente. Assim como em 2013, o

menor salário mensal praticado pela companhia em 2014 foi superior ao salário mínimo regional, sendo de 1,2 a proporção entre o menor
salário praticado e o salário mínimo. De acordo
com a política de remuneração e o Código de
Ética e Conduta da empresa, não há diferenciação salarial por gênero, mas em função dos
diferentes níveis de senioridade dos colaboradores, dentro de sua categoria funcional e com
relação à realidade de remuneração regional de
cada uma das unidades.
Todos os colaboradores da Kepler Weber são
abrangidos por acordos de negociação coletiva. Em 2014, os temas relevantes acordados
nas negociações focaram em questões relacionadas a salário, benefícios e segurança do
trabalho. A comunicação sobre os principais
temas e definições das negociações coletivas é
realizada pelos canais de comunicação interna,
que levam em consideração a complexidade e
a urgência do tema abordado.
A companhia respeita a legislação brasileira relativa às licenças-maternidade e paternidade.
Em 2014, 25 mulheres saíram de licença-maternidade, e houve uma taxa de 100% de retenção
dessa mão de obra. Nesse mesmo ano, foram
solicitadas 68 licenças-paternidade. Ainda em
2014, a Kepler Weber aderiu ao Programa Empresa Cidadã, que prorroga em 60 dias a duração da licença-maternidade prevista no art. 7º,
XVIII, da Constituição Federal. A prorrogação
também é garantida à colaboradora que adota
uma criança ou obtém sua guarda judicial para
fins de adoção.

EM 2014, A
KEPLER WEBER
ADERIU AO
PROGRAMA
EMPRESA
CIDADÃ, QUE
PRORROGA
EM 60 DIAS
A DURAÇÃO
DA LICENÇAMATERNIDADE

59

Benefícios oferecidos aos colaboradores
Seguro de Vida gratuito (estendido a dependentes*)
Plano de Previdência Privada
Plano de Saúde Unimed ou Bradesco Saúde** (estendido a dependentes*)
Auxílio-Farmácia de 50% para medicamentos de uso esporádico e 70% para medicamentos de uso
contínuo (estendido a dependentes*)
Vale-Refeição nas unidades de São Paulo e Porto Alegre, onde a companhia não possui restaurante
próprio
Vale-Alimentação, oferecido na forma de cartão para todos os colaboradores, com cobertura de 80%
da despesa pela companhia e 20% pelo colaborador
Assistência Odontológica gratuita onde a companhia possui unidades fabris
(Panambi e Campo Grande)
Vale-Transporte, com o subsídio de 50% do valor da passagem urbana, limitando-se o desconto
a 6% do salário
* Para a extensão dos benefícios, são considerados dependentes o cônjuge ou companheiro com união estável, e os filhos do colaborador.
** Na unidade de São Paulo, oferece-se o Seguro Saúde Bradesco; nas outras unidades, Unimed.
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Saúde e segurança
GRI LA6, LA7, LA8, LA9
MATRIZ DE MATERIALIDADE: BEM-ESTAR DO
COLABORADOR

A Kepler Weber considera saúde e segurança
requisitos indispensáveis em suas operações.
Assim, tem acordos formais sobre o tema com
os sindicatos com que se relaciona e mantém
uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), renovada anualmente, a qual zela pela
saúde e segurança de todos os colaboradores.
Além disso, todo ano a companhia realiza a Sipat,
com ações de inclusão de melhorias no ambiente de trabalho, oficinas e palestras sobre prevenção de deficiências, alimentação saudável,
comportamentos preventivos, gerenciamento
de estresse, relacionamentos saudáveis, ginástica laboral, entre outros temas.
A companhia fornece gratuitamente equipamentos de proteção individual (EPI) de qualidade a todos os colaboradores, distribuídos de
acordo com o risco da atividade e visando principalmente à segurança e ao conforto do usuário.
O fornecimento está coberto por acordo sindical. Além disso, realiza treinamentos diversos sobre Normas Regulamentadoras e Procedimentos
Internos.
Para monitoramento dos acidentes de trabalho, a Kepler Weber segue a NBR 14280: Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e
Classificação. Com esse acompanhamento, pôde-se obter, em 2014, uma redução da taxa de
frequência de acidentes de 48,16% em relação
a 2010: ela caiu de 81,22 para 42,11. As taxas de

lesões e doenças ocupacionais também diminuíram em relação a 2013.
Para o cálculo das lesões, são considerados todos os registros de acidente com lesão, independentemente de sua gravidade, o que inclui
pequenas lesões que exigiram apenas atendimento de primeiros socorros. Para o cálculo de
dias perdidos, consideram-se os dias corridos em
que o colaborador ficou ausente do trabalho.

Comitês de Saúde e Segurança
Na Kepler Weber, 76,53% dos colaboradores são
representados por comitês formais de saúde
e segurança, com destaque para os seguintes
comitês:
Comitê de Ergonomia
Com o objetivo de avaliar as condições de trabalho físico e mental dos colaboradores da Kepler Weber, o Comitê de Ergonomia dedica-se a
identificar riscos, disseminar orientações e sugerir soluções.
Comitê de Alimentação
Atuando na unidade de Panambi, o Comitê de
Alimentação atua como órgão de comunicação entre os colaboradores da Kepler Weber
e a empresa responsável pelas refeições servidas no restaurante da companhia, permitindo
o compartilhamento de ideias em busca da
qualidade do serviço e da satisfação e saúde
dos colaboradores. Todas as áreas da unidade
podem participar com sugestões e ideias, por
meio de representantes presentes nas áreas de
Estamparia, Medicina Ocupacional, Qualidade,
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Saúde e segurança em números
2014

2013

2012

Lesões com afastamento
Número de lesões
Taxa de lesões

92

66

34

3,81%

4,88%

2,43%

3

2

0

0,12%

0,16%

0%

Doenças ocupacionais
Número de doenças ocupacionais
Taxa de doenças ocupacionais
Dias perdidos
Número de dias perdidos

2.042

1.971

1.067

255

246

*

7,02%

4,94%

*

0

0

0

42,11

43,74

51,03

Absenteísmo
Dias programados para trabalhar
Taxa de absenteísmo
Óbitos relacionados ao trabalho
Número de óbitos
Taxa de frequência de acidentes
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Expedição, Serviços Administrativos, Engenharia,
Perfiladores, Almoxarifado, Suprimentos, Produção, Segurança do Trabalho, Consultoria Interna
e Métodos e Processos.
Em 2014, diversas atividades foram desenvolvidas no âmbito do comitê. Além da substituição
da empresa prestadora de serviços, estabeleceuse um trabalho contínuo de mudança da cultura
alimentar em prol de práticas alimentares saudáveis, incluindo campanhas de conscientização
e também uma adequação do cardápio diário,
com maior oferta de saladas, frutas e legumes.
Foram ainda realizadas vistorias internas para
acompanhar o atendimento às legislações aplicáveis ao processo de produção de alimentos e
cozinhas industriais.
Comitê de Transporte
Buscando sempre a melhoria contínua de todos
os seus processos, e preocupada com a saúde,
bem-estar e segurança dos colaboradores, a
Kepler Weber formou em 2014 um Comitê de
Transporte. Sediado na unidade de Panambi,
ele se encarrega de assuntos diversos relacionados ao transporte, e faz o acompanhamento do
tema. Participam do comitê representantes das
áreas de Produção e Expedição dos três turnos e
a área de Serviços Administrativos.

Em seu primeiro ano de atuação, o comitê já
realizou diversas atividades, tanto para avaliar a
situação atual – condição dos veículos, conduta
de motoristas e colaboradores, atendimento de
empresa prestadora de serviço –, como para propor melhorias, considerando inclusive os elogios,
reclamações e sugestões trazidos pelos usuários.
A verificação das condições de trabalho inclui
aspectos relacionados ao transporte, descarga
de materiais, mobiliário, equipamentos e condições ambientais do posto de trabalho, cabendo
ao empregador realizar a análise ergonômica do
trabalho.

Programa de Gestão de Segurança
O Programa de Gestão de Segurança da Kepler
Weber procura envolver os colaboradores na
segurança e prevenção de acidentes, acreditando que o comprometimento individual produz
resultados positivos para o conjunto. Assim, realiza ações de envolvimento e motivação das
equipes para a prática de segurança. O programa também se encarrega da produção da matriz
de perigos e riscos de cada atividade e de seu
monitoramento, por meio de gráfico de classificação de riscos, buscando a melhoria contínua
das atividades para minimizar a possibilidade de
ocorrência de acidentes.

A VERIFICAÇÃO DAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO
INCLUI ASPECTOS
RELACIONADOS AO
TRANSPORTE, DESCARGA
DE MATERIAIS,
MOBILIÁRIO,
EQUIPAMENTOS E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO POSTO DE TRABALHO
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Oportunidade para todos

Responsabilidade
social
66

Para a Kepler Weber, responsabilidade social
implica estar em sintonia com as comunidades
onde atua e contribuir para o seu desenvolvimento. Em 2014, a companhia mobilizou várias
frentes de ação em torno do tema da inclusão,
investindo na integração da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Assim, participou do grupo de trabalho de Inclusão de Pessoas com Deficiência, dedicou um seminário e
sua Sipat a esse tema e montou o Comitê de
Inclusão e o programa de inclusão da Kepler
Weber - SOL.
A companhia também investiu em diversos
projetos culturais e de desenvolvimento da comunidade local, levando entretenimento, arte
e cultura a muitas pessoas. O projeto Semente
Mágica plantou uma primeira semente no final
deste ano, e espera colher muitos frutos nos
anos que virão.
O cuidado com as práticas de trabalho decente em toda a cadeia de valor é uma realidade
bem estruturada na Kepler Weber, e em 2014
a companhia manteve os procedimentos e exigências que colaboram para a manutenção de
boas práticas e defesa dos direitos humanos
nessa área.

A Kepler Weber busca estar sensível às questões
sociais que tocam as comunidades onde está inserida. Assim, desde 2013 participa do grupo de
trabalho sobre Inclusão de Pessoas com Deficiência, que tem como missão promover, sensibilizar e incentivar ações de inclusão no mercado
de trabalho, compartilhando experiências e alinhando ações conjuntas. O grupo promove encontros regulares para discutir práticas de inclusão de pessoas com deficiência na unidade de
Panambi, além das iniciativas de entidades que
atuam direta ou indiretamente com esse público. O grupo também procura alinhar diretrizes
estratégicas com essas entidades, a fim de atender à Lei de Cotas, conforme legislação vigente.
Em 2014, o grupo realizou importantes ações,
como o trabalho de sensibilização da comunidade para o cadastramento de pessoas com
deficiência, visando à constituição de um cadastro atualizado sobre o assunto, e a organização
do I Seminário para Inclusão de Pessoas com
Deficiência no Mercado de Trabalho. Propondo

o tema “Inclusão – Desafios e Possibilidades”, o
seminário atingiu mais de 400 pessoas. O grupo
também realizou o reconhecimento das práticas
de aprendizagem do Senai e do Sesi, além de
treinamento completo de inclusão para equipes
da área de Recursos Humanos, desenvolvido
em parceria com a ACI Panambi, que tratou de
alguns assuntos como recrutamento e seleção,
comunicação, desenvolvimento e qualificação
de pessoas com deficiência.
O tema é tão importante para a Kepler Weber,
que em 2014 foi criado o Comitê de Inclusão da
companhia, outra ferramenta de responsabilidade social focada na inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho.
A inclusão também esteve presente na 41ª Sipat
da Kepler Weber, realizada entre 12 e 16 de maio
de 2014, que foi estruturada em torno do tema
“Inclusão. Viva essa Ideia.” O objetivo da semana foi reforçar o tema na companhia, analisar as
necessidades desse público no ambiente de trabalho e estimular a contratação de profissionais
com deficiência.
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Comitê de Inclusão Kepler Weber
Em 2014, a Kepler Weber criou seu Comitê de Inclusão. Acreditando que a prática de responsabilidade social de inclusão das pessoas com deficiência corresponde a uma efetivação de direitos,
ele reúne diversas áreas da companhia, sendo
elas: Qualidade, Desenvolvimento Organizacional, Segurança do Trabalho, Manutenção, Produção, Logística, Medicina Ocupacional, Ambiental,
Tecnologia da Informação e Planejamento, além
de contar com a participação de representantes
da Cipa e Brigada de Emergência.
O trabalho do comitê fez nascer o programa de
inclusão da Kepler Weber, intitulado SOL, um
acrônimo para Solidariedade, Oportunidade e
Liberdade. Com o slogan “O Talento Brilha para
Todos”, ele se dedica à inclusão de pessoas com
deficiência de forma responsável, profissional e
ética. O programa prevê uma série de iniciativas, inclusive com o apoio da Cipa, como ações
contínuas de sensibilização e orientações aos
colaboradores; análise de acessibilidade das
instalações da companhia; mapeamento dos
postos de trabalho e respectivas adequações; e
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acompanhamento dos colaboradores com deficiência para adaptação e integração à equipe de
trabalho.
O logo projetado para o programa representa
a união e a igualdade entre colaboradores, que
juntos abraçam a iniciativa. Ele também representa a convivência enriquecedora dos colaboradores na companhia, e as iguais condições de
crescimento que lhes são oferecidas, independente de sua condição física.
No âmbito do programa, diversas ações já foram
realizadas em 2014, envolvendo entidades sociais, a comunidade local e diferentes instâncias
e áreas da companhia. Acreditando na importância da disseminação de conhecimento e da
conscientização das pessoas a respeito do tema,
foram realizados treinamentos, palestras, ações
de sensibilização e tratamento do tema nos mais
variados canais de comunicação. Um Projeto de
Acessibilidade para as principais áreas de circulação da empresa já está em construção. A integração de pessoas com deficiência intelectual é
realizada com todos os cuidados necessários, em
conjunto com pais e gestores da área.

Cadeia de valor
GRI HR6, HR7, SO1
MATRIZ DE MATERIALIDADE: TRANSPARÊNCIA
E ÉTICA

A Kepler Weber, consciente de sua responsabilidade com a sociedade e guiada pelos mais
elevados padrões éticos, procura garantir as
melhores práticas em suas operações, além de
cumprir todas as suas obrigações legais, buscando assegurar os direitos previstos em documentos como a Constituição Federal, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso.
Sempre cultivando a promoção de um espaço
acessível e de qualidade a todos os colaboradores, a companhia não explora o trabalho escravo
ou infantil, nem possui operações e/ou fornecedores identificados como de risco significativo
de ocorrência de trabalho forçado ou análogo
ao escravo. A Kepler Weber adota uma série de
ações para evitar que esse tipo de prática esteja
presente em toda a sua cadeia produtiva, como
a distribuição, a todos os colaboradores, de seu
Código de Ética e Conduta.
Todos os processos de contratação da empresa
passam pela área de Consultoria, cuja equipe
especializada realiza análise de currículos e documentação pessoal e profissional, assegurando
que nenhum menor de 18 anos seja contratado.
Todos os contratos com fornecedores e empresas terceirizadas trazem cláusula específica proibindo: o emprego e/ou concessão de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
anos, e de qualquer trabalho para menores de
16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir

dos 14 anos; a subcontratação de empresas que
empreguem, por qualquer meio, o trabalho infantil; e a exploração de trabalhadores na condição análoga à de escravo. O descumprimento
dessa cláusula resulta em rescisão contratual e
descredenciamento do fornecedor junto à Kepler Weber.
Além de realizar uma seleção criteriosa de fornecedores, a empresa procede a seu controle
periódico, sejam fornecedores nacionais ou estrangeiros. Assim, faz o acompanhamento dos
serviços realizados e da documentação exigida, incluindo-se os comprovantes mensais de
pagamento de salários e contribuições previdenciárias. Caso um fornecedor seja reprovado
nesse controle, cessa sua relação com a companhia.
Eventualmente, a Kepler Weber solicita aos
fornecedores informações sobre a destinação
de resíduos, buscando influenciar seu encaminhamento adequado. A medida abrange principalmente fornecedores de processos críticos,
como solda, pintura e galvanização, cujo acompanhamento é ainda mais criterioso.
Para acesso de colaboradores de empresas terceiras às instalações da Kepler Weber, devem
ser apresentados documentos comprovando o
cumprimento de todas as exigências e seu vínculo empregatício com a empresa contratada.
Em caso de não atendimento a algum requisito,
o acesso não é liberado.
Os documentos relacionados a todos os procedimentos mencionados são analisados pela área
de Serviços Administrativos da Kepler Weber e
arquivados em meio eletrônico.

ALÉM DE REALIZAR
UMA SELEÇÃO
CRITERIOSA DE
FORNECEDORES, A
EMPRESA PROCEDE
A SEU CONTROLE
PERIÓDICO, SEJAM
FORNECEDORES
NACIONAIS OU
ESTRANGEIROS
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Projetos para a comunidade
GRI SO1

A Kepler Weber mantém uma atuação ética, responsável e transparente na comunidade, de modo
a minimizar seus impactos negativos e honrar seu
papel social. Assim, a empresa investe no desenvolvimento da comunidade local, apoiando projetos
sociais por meio das Leis de Incentivo.
Nas unidades Panambi e Campo Grande, a companhia aposta em projetos de educação e desenvolvimento sustentável para se aproximar da comunidade local, despertando uma consciência crítica sobre
o desenvolvimento humano e o meio ambiente.

Unidade Panambi
Em 2014, a Kepler Weber realizou investimentos
no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Panambi, beneficiando assim 24 entidades
do município e mais de dois mil adolescentes e
crianças atendidos por projetos sociais.
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Além disso, a companhia realizou e apoiou uma
série de projetos voltados à comunidade:
Lendo no Parque: uma feira do livro na cidade
de Panambi, que durante cinco dias ofereceu, a
um público estimado de 15 mil pessoas, palestras sobre temas diversos, contação de histórias,
encontro com escritores, teatro, oficinas circenses, entre outros.
Moinho da Canção: um festival de música nativista e galponeira, integrando todo o Brasil e
países pertencentes ao Mercosul.
Cine Sustentável: projeto itinerante que levou
cinema a mais de três mil pessoas, exibindo filmes que trazem conceitos de sustentabilidade
e conscientização, a um público formado principalmente por crianças.
Programa Atleta do Futuro: em uma parceria
com o Sesi, o Programa trabalha pela inserção social de crianças e adolescentes com idade entre
6 e 17 anos. Incentivando diferentes modalidades esportivas, com ênfase no desenvolvimento

de habilidades pessoais e sociais, os alunos são
vistos como um todo, e não apenas como atletas, considerando as múltiplas possibilidades
do esporte: a participação como um princípio
(inclusão), a especialização em idade adequada,
a diversificação de modalidades e o jogo como
recurso pedagógico.

Projeto Semente Mágica
O projeto Semente Mágica tem como objetivo
cultivar boas práticas alimentares, com a construção de hortas comunitárias nas escolas participantes. Ele permite ainda a difusão de conceitos sobre a importância do trabalho em equipe e
a preocupação com o meio ambiente.
Lançado em novembro de 2014, por meio de
apresentações da peça teatral Os Venturosos, e
palestras em escolas de Panambi, o projeto tem
como público-alvo crianças de 6 a 14 anos. Ele se
inicia abrangendo três escolas – duas municipais
e uma estadual –, onde já foi feita a análise do

espaço disponível para a horta e uma proposta
de formato de horta. A meta é montar as hortas
comunitárias em 2015.
O Projeto prevê um período de seis meses para a
implantação das hortas, porém a iniciativa poderá ser renovada anualmente, inclusive podendose ampliar gradativamente o número de escolas
participantes.

Unidade Campo Grande
O projeto Clique Esperança trabalha em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes,
viabilizando a doação de recursos financeiros de
empresas a instituições cadastradas. Alinhada a
essa causa, a Kepler Weber realiza uma destinação anual de recursos para esse projeto. Em 2014,
a entidade beneficiada foi a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) de Campo
Grande, instituição sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes de 0 a 19 anos vindos
da capital e do interior de Mato Grosso do Sul.
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GRI EN30

Responsabilidade
ambiental
74

Na Kepler Weber, a responsabilidade ambiental é um aspecto fundamental das operações.
Seguindo as diretrizes de gestão ambiental da
norma ISO 14001, a companhia mantém um foco
contínuo na minimização dos impactos ambientais. Nas fábricas, importantes ações revelam
esse cuidado, como a manutenção de central de
resíduos, estação de tratamento de água, busca
pelo melhor descarte de resíduos e iniciativas
de proteção da biodiversidade. Em 2014, a companhia investiu no aperfeiçoamento do sistema
de tratamento de efluentes, aprofundando seu
compromisso não apenas com obrigações legais,
mas com um meio ambiente equilibrado.Neste
relatório, a Kepler Weber apresenta pela primeira
vez as informações de consumo de energia de
todas as suas unidades – um importante avanço no relato. As informações sobre consumo de
água e descarte de resíduos ainda se referem
apenas à operação principal, em Panambi. Sempre buscando evoluir na gestão e no relato, a
companhia pretende, nos próximos anos, apresentar as informações de todas as unidades.Em
2014, a Kepler Weber investiu R$ 523.600,00 em
ações de proteção ambiental, como redução de
emissões e disposição adequada de resíduos.
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GESTÃO DO CONSUMO
Energia e emissões
GRI EN4, EN5, EN16, EN30

MATRIZ DE MATERIALIDADE: INOVAÇÃO

Em 2014, observou-se um aumento do consumo de energia na unidade Panambi, em relação
a 2013, o que reflete um aumento de produção
de quase 30% alcançado pela companhia. Ainda
assim, registrou-se uma economia de 1.106 GJ –
maior, portanto, do que aquela obtida em 2013,
de 872 GJ. Esse bom resultado pode ser imputado
aos projetos de eficiência energética realizados ao
longo do ano, que permitiram um incremento de
economia de 27% em relação ao ano anterior.
Um deles refere-se à adequação da iluminação
das instalações. Para a iluminação do almoxarifado, que foi ampliado, o uso de lâmpadas de

diodo emissor de luz (LED) de 82 W – em vez de
lâmpadas de vapor metálico de 400 W – significou uma economia de 13.192 W por hora de
operação, ou um consumo 63,6% menor. Já para
a substituição de 14 luminárias do pavilhão de
pré-embarque, a instalação de lâmpadas fluorescente compactas de 105 W – em vez das convencionais de vapor metálico de 400 W – economizou 4.578 W, um consumo 75,69% menor.
Outro projeto importante para a economia de
energia foi a instalação, em Panambi, de sistema de gerenciamento de consumo de energia
elétrica por centro de distribuição (subestação).
Possibilitando acompanhar o consumo por prédios fabris e administrativos, além de unidade de
produção do prédio, geram-se informações para
futuras ações de redução de consumo e aumento da eficiência energética de cada prédio.

Economia mensal de energia elétrica (GJ) – unidade Panambi
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Em 2014, o total de energia consumida foi de
49.492 GJ, sendo que 38.810 GJ vieram de fonte
hidrelétrica por fornecimento de concessionária e 10.682 GJ do uso de geradores movidos a

óleo diesel, que foram utilizados para geração
de energia no horário de ponta de consumo e
eventuais falhas de fornecimento por parte da
concessionária.

Consumo de energia anual por unidade (GJ)

unidade

2014

fábrica
Consumo de energia anual (GJ) – Unidade Panambi
2014

2013

49.492,00

32.413,00
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São Paulo (SP)
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Consumo mensal de energia (GJ) – Unidade Campo Grande
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do trabalhado em 2014, e tem como ambição
para os próximos anos realizar seu primeiro
inventário de emissões. Em 2014, foram investidos R$ 284.000,00 apenas em projetos relacionados a minimizar emissões, o equivalente
a 54% do orçamento total gasto com proteção
ambiental.
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A Kepler Weber está implementando pouco a
pouco o monitoramento das emissões geradas por seus processos, na geração de energia
e no transporte de produtos. Em 2013, foi colocado em prática um plano estratégico para
desenvolver o acompanhamento anual das
medições de emissões, que continuou sen-

Consumo mensal de energia (GJ) – Unidade Porto Alegre
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Em 2013, toda a água consumida pela unidade
Panambi da Kepler Weber veio de fonte subterrânea, captada por meio de poços tubulares. Em
2014, a companhia supriu seu consumo de água
por dois meios: captação de água subterrânea
sob responsabilidade de gestão da Kepler Weber – cujo consumo foi de 20.113 m³ – e fornecimento pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), – com um consumo de 17.498
m³. Considerando que houve um crescimento de

Água consumida (m3)
Água subterrânea

20.113
Em 2014
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aproximadamente 30% na produção da fábrica,
o aumento no consumo de água do último ano
foi pouco significativo.
A Kepler Weber investe em treinamentos, integrações e projetos que trabalham a utilização
consciente dos recursos naturais, sendo a água
um dos mais importantes.

A unidade Panambi conta com estação de tratamento de esgoto (ETE). Em 2014, ela passou por
uma adequação do sistema de tratamento, que
buscou otimizar o tratamento por meio de um
sistema terciário, visando maior eficiência do tratamento de efluentes.

Água consumida (m 3) – Unidade Panambi
2014

2013

2012

37.611

36.586

51.802

RESÍDUOS
GRI EN22
A unidade da Kepler Weber em Panambi conta
com um Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS), baseado na Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a fim de estabelecer procedimentos internos. Ele define as diretrizes de
operação e controle da coleta seletiva, ou seja, a
separação, coleta e destinação final dos resíduos
sólidos gerados, os quais se classificam em três
categorias: Classe I (perigosos); Classe IIA (não
inertes); e Classe IIB (inertes).
A companhia realiza a coleta seletiva dos resíduos sólidos gerados em seu parque fabril e os envia a uma Central de Resíduos Sólidos, onde eles
são armazenados até serem encaminhados para
o tratamento ou destinação final.
A Kepler Weber define a forma de disposição
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final dos resíduos buscando tecnologias de descarte que gerem menos impacto ao meio ambiente, o que é revisto de acordo com a necessidade. Assim, nota-se que em 2014 foi possível
utilizar métodos de recuperação e reutilização
de resíduos, que não haviam sido utilizados no
ano anterior.
No último ano, em comparação com 2013, houve um aumento na geração de resíduos, em
uma faixa percentual de 33%, o que se justifica
diante do aumento de produção de quase 30%
alcançado pela Kepler Weber em 2014. De maneira geral, o maior volume de resíduos gerados
constitui-se de sucata, que é encaminhada para
siderurgia.
Em 2014, a Kepler Weber investiu R$ 228.000,00
em ações e projetos de tratamento e disposição
de resíduos, o equivalente a 43% de todos os
investimentos com proteção ambiental no ano.

Resíduos gerados pela unidade de Panambi, por tipo de disposição (t)
Disposição dos resíduos

2014

2013

Coprocessamento

218,02

223,62

Reutilização

98,25

-

Recuperação

72,04

-

Total

388,31

223,62

Compostagem

-

74,73

Reutilização

104,85

-

Reciclagem

6.592,52

5.432,29

Incineração

928,52

418,44

Aterro sanitário

128,49

74,04

7.754,38

5.999,50

Resíduos perigosos

Resíduos não perigosos

Total
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GESTÃO DA BIODIVERSIDADE
GRI EN11, EN13, EN14
A Kepler Weber valoriza e vem implementando
práticas de preservação dos ambientes naturais.
Sua fábrica de silos, localizada na unidade de Panambi, está situada em um terreno de 590.717,00
m², abrangendo uma grande faixa de vegetação
com áreas de preservação de mata ciliar da parte superior da bacia do rio Ijuí, um dos tributários do rio Uruguai. Essa formação vegetal é de
fundamental importância para o equilíbrio dos
ecossistemas aquáticos, pois funciona como um
filtro ambiental, retendo poluentes e sedimentos
que poderiam chegar aos cursos d’água.
Desde 2013 a companhia realiza um projeto de
levantamento da fauna e flora dessa região, es-
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tudo que subsidia a produção de laudos específicos, os quais são utilizados na implementação
do Plano Permanente de Monitoramento dessa
flora e fauna associadas. Seu objetivo geral é promover a conservação e recuperação da biodiversidade existente na área e, mediante o gerenciamento integrado desses recursos, contribuir para
a recuperação e preservação dos ecossistemas,
bem como futuramente criar e implantar oportunidades para o desenvolvimento de práticas
de uso sustentável dos recursos naturais. Com
base nos laudos, pretende-se desenvolver práticas que considerem aspectos de manejo dos
recursos hídricos, além da elucidação de alguns
aspectos de seu atual manejo, sobretudo da drenagem pluvial, a fim de propor e implementar
melhorias.

A Kepler Weber valoriza
e vem implementando
práticas de preservação
dos ambientes naturais.
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Investimentos com proteção ambiental, por tipo (R$)
Tratamento e disposição de resíduos

228.000,00

Tratamento de emissões

284.000,00

Serviços externos de gestão ambiental

6.800,00

Pessoal para atividades gerais de gestão ambiental

4.800,00

Total

523.600,00

GRI 2.8, EC1, EC4, EN30
MATRIZ DE MATERIALIDADE: TRANSPARÊNCIA E
ÉTICA

demonstrações
financeiras
88

A Kepler Weber orienta-se pelos mais exigentes
padrões éticos, sempre considerando sua missão de gerar valor para os acionistas e buscando alcançar os resultados previstos. O elevado
desempenho de pessoas que se identificam
com suas realizações e podem contar com uma
governança comprometida com a entrega de
produtos de qualidade é o alicerce de seu crescimento. Em 2014 a Kepler Weber destinou R$
469.815,57 a projetos de incentivo à cultura, via
Lei Rouanet (Lei Federal nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991), no ano de 2013 R$ 308.438,00.
A Companhia destinou em 2014 R$ 117.453,89
ao Fundo Estadual para Infância e a Adolescência – FENAD/MS, nos termos do art.260 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei
Federal nº 8.069, de 13/07/1990. (R$ 77.163,87 no
ano de 2013).
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012.
(Em milhares de Reais)

Controladora

Consolidado
2014

Receitas operacionais

-

2012

2014

2013

2012

2,740

1,061,524

696,266

489,981

Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS, IPI, PIS e Cofins)

(4,056)

(3,957)

(5,472)

(707,151)

(465,067)

(336,716)

Valor adicionado bruto

(4,056)

(3,957)

(2,732)

354,373

231,199

153,265

(1,786)

(1,777)

(1,971)

(17,530)

(14,179)

(14,769)

Valor adicionado líquido gerado pela Companhia

(5,842)

(5,734)

(4,703)

336,843

217,020

138,496

Valor adicionado recebido em transferência

157,278

85,737

54,731

53,410

22,919

28,238

151,436

80,003

50,028

390,253

239,939

166,734

151,436

80,003

50,028

390,253

239,939

166,734

Depreciação e amortização

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Empregados

2,534

3,032

2,575

133,632

93,463

69,061

Tributos

6,644

4,813

2,886

65,374

43,551

25,831

Remuneração de capitais de terceiros

6,976

7,535

10,475

55,965

38,302

37,750

64,623

34,092

135,282

64,623

34,092

Remuneração de capitais próprios
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-

2013

135,282

91

92
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O Relatório não foi
submetido à verificação externa
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Páginas

8
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A Kepler Weber não
subscreve ou endossa
cartas, princípios ou iniciativas desta natureza.
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34

4.14

Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização.
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Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.
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relacionados ao trabalho, por região e por gênero.
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Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos
na biodiversidade.

84

LA11

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que
apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira.
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Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, por gênero.

57
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Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.
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59
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69

Percentual de operações que implementaram programas de engajamento
da comunidade, de avaliação de impacto e de desenvolvimento.

69, 71

74, 88

RELAÇÕES TRABALHISTAS
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Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.

49
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49
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LA3
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59
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LA4

Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva.

59

LA6
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monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde
ocupacional.
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SO1

99

Indicador Descrição

Páginas

SO5

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies.

A Kepler Weber não
participa de elaboração de políticas
públicas e lobbies.

SO6
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ou instituições relacionadas, discriminadas por país ou onde a organização
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uma participação significativa de mercado em comparação a outras organizações.

A Kepler Weber não
efetuou contribuição financeira e em
espécie para partidos
políticos, ou instituições relacionadas, em
nenhum país.

SO8

A Kepler Weber não
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-mo- teve multas por nãonetárias resultantes da não-conformidade com as leis e regulamentos.
conformidade com leis
e regulamentos.

RESPONSABILIDADE DO PRODUTO
PR1

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde
e segurança são avaliados visando melhoria e o percentual de produtos e
serviços sujeitos a esses procedimentos.

23

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação.

34

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado.

Não há relatos e/
ou documentos que
indiquem uma nãoconformidade desta
natureza por parte da
Kepler Weber.

Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

A Kepler Weber não teve
multas por não-conformidade com leis e
regulamentos referentes
ao fornecimento e uso
de produtos ou servços.

PR7

PR9

100

101
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Conhecer como a companhia mapeia, identifica e redefine seus
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seus produtos e, consequentemente, aperfeiçoar seu portfólio.

Econômico

Conhecer de maneira transparente os resultados financeiros da
empresa, assim como sua estrutura de governança corporativa.

Transparência
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Páginas
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José Pascowitch, Carolina Besse, Rafael Morales, Carolina de Paula

34, 45, 88
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Econômico
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capacitação e treinamentos.
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Conhecer as ações de gestão da saúde e segurança do
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Econômico

57, 59
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Fotos

Ana Bühler

Felipe Eduardo Giuriatti/
Fil Fotografia, Guilherme
Molento, Henrique
Tarricone e Simone Di
Domenico

Paola Gandolfo

61
Contatos

GRI 3.4
Em caso de dúvidas sobre o relatório ou seu conteúdo, favor entrar em contato com a nossa área de
Desenvolvimento Organizacional, pelo telefone (55) 3375-9800 / ramais: 8022 ou 9941.

Conhecer como a preservação ambiental é ponderada
no desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos da
companhia, um dos focos de atuação do Centro Tecnológico
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Kepler Weber
(Cetek).

21, 23

Conhecer como a companhia investe no aperfeiçoamento de
seus processos, aprimorando sua cadeia de atuação como um
todo, ações priorizadas pelo Sistema de Gestão Integrada (SGI)
da Kepler Weber.

21, 32, 42, 76

ENDEREÇOS
São Paulo (SP)
Sede Administrativa
Rua do Rocio, 84, 3º
andar, Vila Olímpia
CEP: 04552-000
Telefone
(11) 4873-0300

Porto Alegre (RS)
Escritório
Av. Carlos Gomes,
1859, sala 405,
Auxiliadora
CEP: 90480-002
Telefone
(51) 3361-9600

Panambi (RS)
Unidade Fabril
Av. Adolfo Kepler
Júnior, 1500
CEP: 98280-000
Telefone/Fax
(55) 3375-9800

Campo Grande (MS)
Unidade Fabril
Av. Solon Padilha,
4169 – BR 282, Núcleo
Industrial
CEP: 79108-550
Telefone / Fax
(67) 3368-9200 /
(67) 3368-9146

www.kepler.com.br
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