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crescimento
uma construção
de todos

Prezado leitor, é com prazer que compartilhamos nossas principais
realizações do ano de 2011 por meio deste Balanço Social. Ele traz em
seu conteúdo a essência do trabalho empreendido, evidenciado pelos
resultados conquistados.

É com grata satisfação que acompanhamos a evolução da Kepler Weber,
construída por pessoas que estão constantemente demonstrando o
seu profissionalismo e vontade de crescer com a empresa. Pois o nosso
sucesso é fruto da experiência de mais de 86 anos de mercado associada
à capacidade de estar aberta à inovação e à melhoria constante das
nossas práticas.
Então, é um orgulho mostrar para a comunidade, acionistas, clientes,
fornecedores e colaboradores o quanto o trabalho bem-feito repercute
não apenas na qualidade de nossos produtos e serviços, ele se traduz em
uma marca respeitada, que faz diferença no Agronegócio brasileiro, está
presente em todos os continentes e é guiada pelo comprometimento,
ética e responsabilidade no que faz.
Para isso, contamos com pessoas que amam o que fazem e estão
dispostas a abraçar seu ofício com dedicação!
Anastácio Fernandes Filho
Diretor Presidente da Kepler Weber
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a empresa

Projetamos o futuro,
alicerçados no presente
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Uma empresa é muito mais que um negócio, que
resulta em produtos e serviços. É uma marca
alicerçada em seus valores corporativos, que
traduzem a sua forma de trabalhar e se relacionar
com o mundo do qual faz parte. A Kepler Weber é o
exemplo disso, gera crescimento para a região onde
estabelece suas bases, cria oportunidades para as
pessoas se desenvolverem e se profissionalizarem,
dinamiza a economia, fortalece seus vínculos com
a comunidade e renova o presente.

experiência

Soluções de armazenagem de grãos em todos os continentes

Empresa
A Kepler Weber é uma empresa
brasileira líder no mercado de
soluções em armazenagem de grãos.
São 86 anos de atuação, em um dos
setores que mais cresce no mundo:
o Agronegócio.
Sua sede administrativa fica em
Porto Alegre (RS). A empresa conta
com duas unidades fabris, em
Panambi (RS), desde 1925, e Campo
Grande (MS), inaugurada em 2004.
A marca é referência em qualidade
e atende clientes como indústrias,
produtores agrícolas e cooperativas,
no Brasil e exterior.
A evolução sustentável é uma
característica da Companhia e está
contemplada nos norteadores
estratégicos, através dos valores que
destacam o compromisso com os
resultados, pessoas, meio ambiente,
relacionamentos, entre outros.

A Kepler Weber tem dado passos
importantes no âmbito da
sustentabilidade, com o intuito de ser
reconhecida como uma Companhia
economicamente viável, socialmente
justa e ambientalmente correta. Em
junho de 2011 iniciou-se

86
anos
de atuação, em
um dos setores
que mais cresce
no mundo:
o Agronegócio.

a implementação do projeto de
Sistema de Gestão Integrada (SGI).
O SGI trabalha de forma integrada
os Sistemas de Gestão da Qualidade
(ISO 9001), Gestão Ambiental
(ISO 14001) e Gestão de Saúde e
Segurança (OHSAS 18001), e, acima
de tudo, reforça o compromisso
da Companhia com o atendimento
aos requisitos legais. Permite
o monitoramento constante
dos aspectos ambientais, riscos
ocupacionais, além da melhoria
contínua do desempenho.

norteadores
estratégicos
missão
Ser líder no segmento de
armazenagem agrícola através
de soluções inovadoras para
surpreender os clientes
e remunerar os acionistas.
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Unidade Fabril de Campo Grande (MS)

valores
• Ética em todos os relacionamentos.
• Desenvolvimento de talentos
humanos, valorizando desempenhos
superiores.
• Qualidade, tecnologia, serviços
e pontualidade da entrega como
diferenciais.
• Compromisso com o atingimento
dos resultados previstos.
• Melhoria contínua nos produtos
e processos.
• Respeito ao ser humano e à
preservação do meio ambiente.
política de qualidade
“Nós, da Kepler Weber, estamos
comprometidos em fornecer soluções
inovadoras, sermos líderes no mercado
de armazenagem e movimentação de
produtos granelizados, visando agregar
valor aos negócios dos nossos acionistas
e surpreender os clientes, através
da melhoria contínua nos produtos,
processos, qualidade, tecnologia,
serviços, pontualidade de entrega e
desenvolvimento de talentos humanos.”
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Sede Administrativa em Porto Alegre (RS)

Unidade Fabril de Panambi (RS)

Armazenagem
produtos
Os investimentos
em pesquisa
e desenvolvimento
da Kepler Weber
resultam em produtos
diferenciados
e customizáveis, o que
a destaca, pois os
sistemas de armazenagem
desenvolvidos garantem
a integridade dos grãos
e segurança na operação
dos equipamentos.

Silos KW – A linha de silos planos
e elevados, criada para armazenar
grãos agrícolas com eficiência
e segurança, é calculada e projetada
com base nas principais normas
nacionais e internacionais.
Secadores – Secadores com
diversas possibilidades
de configurações, oferecendo ao
cliente o equipamento na medida
ideal para a secagem de grãos.
Transportadores – Linha
completa de transportadores
de grãos, horizontais e verticais,
para carga e descarga. Elevadores
Agrícolas, Roscas Transportadoras,
Transportadores de Corrente
e Correias Transportadoras são
os equipamentos destinados
à movimentação de granéis.

Máquinas de Limpeza e Prélimpeza – Os equipamentos
e sistemas são projetados para realizar
a mais completa e eficiente limpeza
dos diversos tipos de grãos, permitindo
separar as impurezas grossas, médias
e leves, bem como os grãos inteiros
dos quebrados.
KW Fazenda – Linha que contempla
soluções completas de armazenagem
para pequenas e médias propriedades.

Armazenagem Especial
A empresa desenvolve e fabrica
sistemas para portos marítimos
e fluviais, indústrias de fertilizantes,
terminais de açúcar, cervejarias e
maltarias, indústrias de processamento
de grãos, farelos, minérios, cavacos
de madeira, bem como para outras
atividades que exijam movimentação
de granéis sólidos ou ensacados
de grandes capacidades.
Terminais Portuários –
Equipamentos especiais para
a armazenagem, movimentação
e beneficiamento de granéis em
altas capacidades.

Armazenagem para Malte – A empresa projeta e executa
sistemas de recepção, armazenagem e movimentação, para
plantas de cervejarias e maltarias.

Serviços
Suporte KW - Os clientes têm à disposição uma extensa
linha de peças originais e atendimento pós-venda, para que seus
equipamentos mantenham sempre os mais altos padrões de
qualidade, garantindo o rendimento ideal do sistema Kepler Weber.
Contatos: 0800 512 104 / +55 51 3361 9600
E-mail: atendimento@kepler.com.br
Peças Originais KW - Por meio do Suporte KW, os clientes têm
acesso a toda linha de peças originais para reposição e contam com
atendimento de qualidade e ampla logística de distribuição.
Assistência Técnica KW - Equipe técnica especializada
para esclarecer dúvidas, realizar consultas e propor soluções aos
clientes. São oferecidas visitas técnicas para execução de serviços
de manutenção preventiva e corretiva e para a promoção de
reformas, melhorias, modernização e ampliação de sistemas.
Qualificação KW - O programa de qualificação técnica leva
profissionais da Kepler Weber à instalação do cliente para ministrar
treinamentos de operação e manutenção de equipamentos.
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RECONHECIMENTOS
AO GRUPO KEPLER
WEBER EM 2011
• Prêmio Destaque

na categoria Silos
e Armazenamento,
Revista “A Granja”

• Prêmio Top of

Mind na categoria
Armazenagem,
“Revista Rural”

• Revista “Exame

Melhores e Maiores”,
400 maiores do
Agronegócio Brasileiro

• Revista “Amanhã”, 500
maiores empresas do
sul do Brasil

• Melhor Empresa no

setor Ferramentas e
Implementos Agrícolas
do 7º Prêmio Melhores
do Agronegócio 2011 Prêmio Globo Rural
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A Kepler Weber no mundo
Líder no Brasil e América Latina,
a Kepler Weber comercializa seus
equipamentos e marca presença
em diversos países, através de uma
equipe de Representantes Comerciais.
América Central - Cuba
e Panamá.
América do Sul - Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Ásia - Índia e Irã.
África - Angola, Burundi, Egito,
Etiópia, Moçambique, Quênia, Ruanda
e Uganda.
Se não existem representantes KW em
seu país, entre em contato pelo e-mail
comex@kepler.com.br, ou pelo telefone
+55 51 3361-9615.
No Brasil, entre em contato pelo e-mail
atendimento@kepler.com.br ou pelo
telefone 0800-512104.
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colaboradores

Amamos o que fazemos e
isso faz toda a diferença
13

GENTE É PARA BRILHAR. NA KEPLER WEBER, OS
COLABORADORES TÊM A CHANCE DE MOSTRAR O
QUANTO SÃO ESSENCIAIS PARA A EMPRESA. SÃO
PARCEIROS NO TRABALHO E NA PROPOSTA DE IDEIAS.
SENTEM-SE ORGULHOSOS EM FAZER PARTE DE UMA
EMPRESA QUE VALORIZA E RECONHECE O EMPENHO
INDIVIDUAL E COLETIVO. É UMA SATISFAÇÃO CONTAR
COM PESSOAS ASSIM, QUE AJUDAM A CONSTRUIR O
NOSSO ÊXITO.
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satisfação

Pessoas comprometidas fazem do dia a dia um ótimo ambiente para se trabalhar

Perfil dos
colaboradores
da Kepler Weber

5,97%

8,13%

Faixa etária

11,12%

16 a 20 anos
21 a 30 anos
48,22%

13,71%

31 a 40 anos
41 a 50 anos

26,56%

Acima de 51 anos

86,29%

8,42%
15,82%

2,96%
10,87%

Escolaridade

Gênero

MBA

Homens
41,16%

Mulheres
20,77%

Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo/Técnico
Ensino Fundamental Completo
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Eficiência é compromisso de cada um

O olhar de quem faz e realiza

Pesquisa de Clima
Fundamentais para o sucesso
da empresa, os colaboradores
fazem o dia a dia acontecer.
E é pensando neles que a Kepler
Weber realiza a Pesquisa de Clima Conhecer para Evoluir - a cada dois
anos. Conhecer suas percepções
é essencial para que a Companhia
tenha pessoas motivadas,
satisfeitas e comprometidas
com os valores organizacionais.
Esse mecanismo de avaliação tem
como propósito desenvolver
e melhorar as políticas e práticas
de Gestão de Pessoas.

75%
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76,8%

Satisfação Geral Satisfação Geral
2009
2011

A Pesquisa
de Clima teve
participação
de 83,5% dos
colaboradores
das Unidades
Kepler Weber.
Os índices mais altos
foram registrados nos
seguintes aspectos:
• Bom clima
• Imagem da empresa
• Melhorias na estrutura

Saúde e Qualidade
de Vida
A empresa Kepler Weber,
preocupada com o bem-estar de
seus colaboradores e dependentes,
investiu no ano de 2011 a soma de
R$ 6.616.537,63 em benefícios, sendo
este valor 23% superior ao investido
em 2010.
Dentre os benefícios oferecidos estão:
• Plano de Saúde: 2.632 vidas entre
colaboradores e dependentes.
• Auxílio Farmácia: 34.487 remédios
subsidiados.
• Seguro de Vida: 2.899 vidas
seguradas.
• Auxílio Transporte: 639.928
passagens entregues.
• Auxílio Alimentação e Refeição:
460.156 refeições servidas.
• Auxílio odontológico para
colaboradores das unidades de
Panambi e Campo Grande: 885
atendimentos realizados.
• Plano de Previdência Privada
Complementar: abrangência de 92%
dos colaboradores do plano.

Foram registrados 390 atendimentos psicossociais em 2011,
com o objetivo assistencial de suporte aos colaboradores.
Esse trabalho é realizado por profissionais qualificados,
que realizam os atendimentos nas dependências da empresa
e em visitas domiciliares. Contamos neste projeto com a parceria
do SESI.
Foram realizadas Campanhas de Vacinação nas unidades, em
prevenção a doenças como gripe e tétano, nas quais foram
imunizados 1236 colaboradores gratuitamente durante o ano
de 2011. Em 2011, foram entregues 5.537 cestas de alimentos,
valorizando a assiduidade dos colaboradores que atingem 100%
de frequência mensalmente.

FACILIDADES
A empresa disponibiliza em sua Unidade de
Panambi um posto de atendimento bancário,
que possui, além de terminais eletrônicos,
um atendimento personalizado aos
colaboradores da Kepler Weber.
A rapidez e a transparência nas
informações são percebidas
pelos colaboradores em ações
como a facilidade da obtenção
dos demonstrativos mensais
individualizados, que são
disponibilizados eletronicamente
nos terminais bancários e, de forma
personalizada, o colaborador
recebe via e-mail.
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Celebrando o Dia dos Pais

Comunicação Interna
COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
A comunicação interna da Kepler
Weber tem atuação estratégica,
com o propósito de motivar, engajar
e direcionar as pessoas para atingir
os objetivos organizacionais.
A comunicação interna é desenvolvida
para que todos compreendam
as iniciativas da empresa de forma
clara, atraente e que envolvam
as pessoas. Um exemplo disso é o
Café com Presidente. O evento foi
implementado em 2009, e tem se
demonstrado uma excelente ação,
que aproxima colaboradores com
a alta Direção, para a troca de ideias
acerca da empresa. Em 2011 foram
realizadas sete edições do Café,
que contemplou a participação
de 85 colaboradores.
Os canais de comunicação da
Kepler Weber são importantes
ferramentas de comunicação
e transparência.
O BIK – Boletim Interno Kepler Weber
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Visita de familiares

completou em 2011,
2.000 publicações, o que evidencia
a credibilidade da ferramenta.
O Diálogo Diário de Segurança – DDS
também é um importante canal
de comunicação interna. Em 2011
foram 2.799 DDS realizados, o que
corresponde a 400 colaboradores
participando diariamente.
A intranet também faz parte dos
canais de comunicação e vem desde
2010 sendo melhorada para atender
a contento o público interno.
Durante o ano de 2011, o tema
conceitual adotado nas peças de
comunicação direcionadas aos
colaboradores foi “o crescimento”,

norteado por quatro pilares
estratégicos de comunicação.
Os pilares, por meio de imagens,
tinham o objetivo de direcionar
as pessoas para o atingimento dos
objetivos estratégicos da Kepler Weber.
COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Kepler Weber acredita que a família
também tem papel importante no
comprometimento do colaborador,
por isso investiu fortemente na
comunicação extensiva aos familiares.
Com os dependentes trabalhouse o resgate dos valores familiares,
importantes na formação do indivíduo
e também do coletivo, em que
aspectos como moral
Café com o Presidente

e relacionamentos foram evidenciados.
A empresa acredita que por trás de
uma vida existem muitas outras vidas,
as quais têm reflexo no dia a dia do
colaborador. Por isso desenvolveu
ações como:
• Dia da Mulher
• Dia das Mães
• Dia dos Pais
• Dia da Criança
• Visita Familiar
A Visita de Familiares de 2011 trouxe,
às Unidade Kepler Weber de Panambi
e Campo Grande, filhos, esposo (a)s,
pais e netos de colaboradores.
Para promover a integração
e socialização dos colegas e familiares,
a Kepler Weber realizou investimentos
na Associação Esportiva Kepler
Weber - AEKW, local onde está
sendo estruturada uma nova quadra
poliesportiva. A AEKW é um espaço
dedicado a esportes, festas particulares
e também conta com uma Colônia
de Férias próxima a Panambi, com
cabanas e espaço para camping.

Desenvolvimento de
talentos
Alinhada com o planejamento
estratégico da empresa, que tem como

uma de suas diretrizes o crescimento
para novos mercados, a área
de Desenvolvimento Humano
Organizacional deu continuidade
a programas de treinamento
que trazem bons resultados em
qualificação e produtividade das
pessoas, bem como iniciou a
estruturação de novas iniciativas.
Entre os cursos de formação
destaque para o Programa de
Incentivo Idiomas e o Programa
de Incentivo MBA para alavancagem
da carreira de profissionais. Uma
construção solidificada é o novo
modelo de gestão de pessoas
baseado em competências, que
busca promover o desenvolvimento
organizacional através da
potencialização das competências
de seus colaboradores. O processo já
mapeou as competências técnicas e
comportamentais necessárias para
o exercício de cada função. Tudo
isso para que os profissionais sejam
reconhecidos pelas atividades que
realizam, pelos resultados alcançados
e pelo seu potencial de
desenvolvimento.
O Gestão por Competência identifica
necessidades de treinamento
e desenvolvimento, alinha objetivos
organizacionais e objetivos pessoais e,

acima de tudo, promove a progresso
na carreira do colaborador.
O Desenvolvimento de Gestores
(gerentes e supervisores) é o foco da
empresa, tendo em vista que, para
crescer, precisamos desenvolver
pessoas e equipe. E são os gestores
os responsáveis por esse processo.
Entre os temas abordados em 2011 a Comunicação Metassistêmica -,
que vem a ser a comunicação
sustentável para a organização. Ela tem
como um dos seus propósitos a busca
incansável de melhorar a vida e gerar
o bem-estar das pessoas com as quais
se relacionam.
O Recrutamento Interno é uma
oportunidade de valorizar os talentos
da casa, ajudando no crescimento
profissional das pessoas que já fazem
parte da Kepler Weber. As vagas são
divulgadas através de canais internos
de comunicação.

Competências
essenciais da
Kepler Weber:
• Foco em
resultado
• Visão sistêmica
• Liderança
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Capacitação e
Desenvolvimento
• R$ 425 mil investidos em treinamento
(84% a mais que em 2010), o que
representou:
• R$ 312,00 por colaborador.
• 17,6 mil participações (80% a mais
que em 2010).
• 74 mil horas de treinamento.

Formação
Estagiários - 11 estudantes que finalizaram
a graduação (Mecânica, Civil e Agrícola) foram
absorvidos nas áreas de Montagem em Obras,
Assistência Técnica, Comercial e Engenharia.
Escola de Líderes - 21 participantes, 13 novos
líderes assumindo a posição.
Formação de Aprendizes - 55 aprendizes,
sendo 31 admissões, 16 menores em prática educativa
na empresa. Dos 55 aprendizes, foram 8 formados
em 2011 e 7 absorvidos pela empresa.
Desenvolvimento de
Líderes - participação de
36 pessoas. A formação foi
dividida em cinco módulos
de desenvolvimento
comportamental.
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PLR
Os resultados financeiros
da Companhia são
consequência do ótimo
trabalho empreendido
pelos colaboradores.
Como forma de partilhar
os lucros obtidos,
em 2011 foi retomada
a Participação nos Lucros
e Resultados - PLR para
todo quadro funcional.
A Kepler acredita que
o lucro é resultado
da soma de esforços
individuais e coletivos,
por isso estabeleceu
metas individuais
e coletivas, possibilitando
que o colaborador
ganhasse até 1,495
salários nominais.
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SISTEMA DE GESTÃO

Integrar iniciativas para crescer
23

IMPRESCINDÍVEL NOS PROCESSOS DE TRABALHO,
A SEGURANÇA É UM COMPROMISSO DE TODOS.
COM ELA, OS COLABORADORES DESEMPENHAM
SUAS

ATIVIDADES

COM

MENOS

RISCOS

E

A

EMPRESA GANHA EM PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA.
INTEGRAR A SEGURANÇA, A GESTÃO AMBIENTAL E
A GESTÃO DA QUALIDADE É O CAMINHO PARA QUE
O FUTURO DAS PESSOAS E DOS NEGÓCIOS TENHA
CONTINUIDADE.
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compromisso

Alguns colaboradores da Brigada de Emergência

Segurança
Desde 2009 a Kepler Weber vem
investindo fortemente em segurança,
por acreditar que a vida e a segurança
das pessoas é prioridade da empresa.
E essa priorização faz parte de uma
cultura que está se instalando.
Uma cultura em que a segurança
é uma via de mão dupla. Existe
o investimento da empresa e a
consciência por parte do colaborador.
Fundamental para que as práticas
operacionais sejam realizadas com
precisão e preserve a integridade
física do trabalhador, o foco
na segurança está presente
nos processos, equipamentos
e treinamentos para que a meta
zero acidente seja atendida.
Anualmente, a Kepler Weber investe
forte em segurança, tanto para seus
colaboradores quanto para terceiros,
fornecedores, visitantes e clientes.
A conscientização é estimulada por
meio de treinamentos e programas.

Segurança à Vista
Em 2011, a cultura da segurança
se intensificou com engajamento
dos colaboradores que abraçaram
o programa Segurança à Vista. Ele
iniciou de forma piloto em janeiro
e foi implementado 100% em junho.
O programa consiste na reunião

Segurança à
Vista
EM 2011 FORAM
873 PROJETOS
IMPLEMENTADOS, DOS
1.315 DISCUTIDOS
E APRESENTADOS
INTERNAMENTE.
RESULTADOS ESTES
EVIDENCIADOS PELA
REDUÇAO DE 21% na
taxa de frequência
de acidentes.

semanal de grupos de colaboradores
para relatar assuntos de segurança,
trocar ideias e propor soluções.
Ao todo foram 34 grupos operacionais
envolvendo as áreas de Produção
e Logística. A iniciativa de envolver
os colaboradores surgiu porque
eles conhecem a realidade do dia
a dia na fábrica. Além disso, há a
interação entre áreas. Todos acabam
conhecendo um pouco do processo
de cada uma e podem se ajudar.
Como exemplo, a melhoria em
uma área é difundida para outra,
adaptando-a para a sua realidade
e os colaboradores se sentem
responsabilizados em ajudar os
colegas. Os grupos propõem projetos
de melhorias. Em 2011 foram 1.315
projetos apresentados, sendo que
873 foram implantados. E o mais
importante desse trabalho é que
ele trouxe importantes resultados:
redução do número de acidentes em
21% em relação a 2010. Sendo que
a taxa de gravidade diminuiu em 50%.

25

Automação traz ganho de eficiência

Treinamentos Orientados
Conscientiza os trabalhadores
com informações técnicas e práticas
sobre segurança, abordando
a questão comportamental e o
comprometimento de cada um para
garantir a segurança de todos. Em 2011
foram 21.814 horas de treinamentos
de conscientização de segurança.
CIPA
A Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA é formada por 32
representantes eleitos e indicados,
de diferentes áreas. O processo
eleitoral de 2011 ocorreu através de
urnas eletrônicas cedidas pelo TRETribunal Regional Eleitoral, trazendo
agilidade e atratividade para o processo.
Anualmente, a CIPA coordena a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho – SIPAT, com palestras
e estandes temáticos, que trazem
orientações, dicas, novidades, focadas
em segurança, saúde e qualidade
de vida do colaborador.
Em 2011, foi a 38ª edição da SIPAT, que
teve como tema Os Sentidos
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Atenção aos detalhes

da Vida - tato, olfato, audição, paladar
e visão, somando mais de 4.000
horas de treinamentos. O evento foi
encerrado com um desfile temático
criado pelos colaboradores sobre os
EPIs utilizados na empresa.
Brigada de Emergência
Os acontecimentos que envolvem
sinistros estão monitorados por uma
equipe de 100 voluntários preparada
para atender emergências, como:
prevenção de incêndios, primeiros
socorros. A Brigada faz o controle
de extintores, simulação de incêndio,
entre outras atividades.
Comitê Ergonômico
Debate melhorias nas condições
do ambiente de trabalho para realizar
as atividades laborais. O colaborador
recebe orientações sobre como pode
executar o procedimento de trabalho,
respeitando as limitações do seu corpo.
Através do Comitê Ergonômico foram
realizadas importantes melhorias em
2011, dentre elas destaca-se o sistema
de climatização na fábrica.

Equipamentos modernos

Caminhada de Segurança
Semanalmente, são feitas caminhadas
por áreas das unidades, com o objetivo
de identificar possíveis riscos e
eliminá-los para tornar a empresa mais
segura. A prática é adotada nas áreas
administrativas e industriais. Durante
o ano foram realizadas 70 caminhadas
de segurança.

qualificação
Em agosto, aconteceu
o Encontro de Montagem
e Assistência Técnica,
na cidade de Concórdia (SC),
com atividades voltadas para
o desenvolvimento
interpessoal e trabalho
em equipe. O prosseguimento
do encontro ocorreu em
Panambi, com atividades
direcionadas para a
segurança, atualização
técnica em equipamentos KW,
atendimento ao cliente
e gestão de serviços.

Programas voltados à
preservação da saúde
e qualidade de vida do
colaborador
A Kepler Weber desenvolve os seguintes
programas:
• Programa de Conservação Auditiva - PCA
• Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Combate
a Incêndios - PPCI
• Programa de Prevenção Respiratória - PPR
• Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA

Processos e
equipamentos mais
seguros e eficientes
A cada ano, a Kepler Weber investe
em máquinas mais seguras e/ou
adapta o equipamento de acordo
com as exigências da Norma
Regulamentadora. Iniciou o projeto
de implantação do processo de
manufatura enxuta, que aumenta a
eficiência de processo e permite fazer
a gestão visual de todo o trabalho.
Com isso, consegue-se redução de
estoque e de refugos, bem como
retrabalho e horas extras. A gestão
visual ajuda na redução do leadtime,
ou seja, a entrega é mais rápida.

Uma nova célula robotizada de soldagem foi instalada em Panambi (RS).
Além de aumentar a produtividade e evitar o esforço repetitivo de quem
opera, ela é ergonômica e dá mais conforto ao colaborador.
Em 2011, foram mais de 12 milhões investidos em máquinas
e equipamentos, melhorias de layout, ferramentas para a produção
(tipo molde) e programas de adequação à segurança.
A área de Logística de Panambi (RS) ampliou a cobertura em cerca de 500m².
O depósito foi climatizado para dar conforto aos colaboradores.
Nova frota de empilhadeiras e caminhões, locadas de terceiros, foram
adquiridas. Sendo que os novos veículos emitem menos poluentes
e consomem menos combustível (-40%).

Meio ambiente
As práticas ambientais são trabalhadas focadas em
processos de reaproveitamento por meio
da reciclagem e do co-processamento
dos resíduos gerados, visando
minimizar o impacto na natureza.
Essa atividade é desenvolvida por
parceiros que são monitorados
pela empresa no processo,
com base nas exigências para
o desenvolvimento destas
atividades. Os resíduos gerados
nas unidades fabris são
acondicionados e destinados
adequadamente, identificados
nos processos geradores,
propiciando um ciclo de gestão,
desde a fonte geradora até a
destinação final dos mesmos.
Essa prática faz parte das iniciativas
orientadas para a responsabilidade
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Tecnologia em projetos

socioambiental, desenvolvimento
sustentável e qualidade de vida. Essas
ações estão em constante adequação,
focada na minimização progressiva da
geração de resíduos do processo fabril
na Companhia.
Coleta Seletiva
O Programa de Gestão da Coleta
Seletiva é realizado nas unidades
fabris da empresa, e está baseado
na conscientização constante dos
colaboradores.
Em 2011, foi implementado um
mapeamento de localização estratégica
dos pontos de coletas intermediárias de
resíduos do processo.
Estes pontos sistematizam
e aperfeiçoam o processo de coleta
de resíduos internos, tendo como
objetivo principal formar subsídios
na reformulação do plano de
gerenciamento de resíduos da Kepler
Weber. Através destas iniciativas,
desenvolvemos ações voltadas
para a redução dos percentuais
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Laboratório testa a qualidade

SGI
A empresa iniciou
o desenvolvimento do
projeto de Sistema de
Gestão Integrada (SGI).
O SGI trabalha
de forma integrada
os Sistemas de
Gestão da Qualidade
(ISO 9001), Gestão
Ambiental (ISO 14001)
e Gestão de Saúde
e Segurança
(OHSAS 18001).

de resíduos sólidos gerados no
processo produtivo, visando uma
gestão responsável e sustentável.

Estação de Tratamento de
Efluentes
Os efluentes sanitários e industriais
oriundos do parque fabril são tratados
adequadamente, respeitando os
parâmetros legais a serem lançados
ao corpo receptor. Esta prática prima
pelo monitoramento deste efluente,
garantindo a qualidade desta água que
será devolvida para a natureza, através
da coleta de amostras para análises
laboratoriais sistematizadas.

PRÁTICAS DE GESTÃO
PRESERVAÇÃO DO VERDE
A unidade fabril de Panambi (RS) conta
com uma ampla área verde, junto aos
pavilhões administrativos e industriais.
A natureza exuberante permite que
seja aproveitada para o descanso dos
colaboradores. Para a manutenção
deste ecossistema são feitas podas
planejadas, de forma que não prejudique
o desenvolvimento das árvores,
e reposição de espécies, visando
o respeito ao meio ambiente.

FONTES NÃO RENOVÁVEIS
Preocupada como o consumo
consciente dos recursos ambientais,
diariamente, é monitorado o volume
de água consumido. São verificadas
a qualidade e a quantidade da
água utilizada nas dependências da
Companhia. Como resultado deste
processo em 2011, coletamos 60
amostras, que foram analisadas em
laboratórios especializados, gerando
ações constantes de melhorias
direcionadas ao bom uso deste recurso
natural tão precioso que é a água.
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Em 2011, iniciamos o plano de
controle de emissões atmosféricas,
que terá sua consolidação no decorrer
deste ano, com o propósito de
controlar as emissões atmosféricas
oriundas do processo produtivo
visando seu monitoramento.
A Kepler busca dar continuidade
em 2012 às políticas de minimização
na geração de resíduos, controle de
emissões atmosféricas, programas
de utilização de energias alternativas,
reaproveitamento e reutilização de
água, entre outras práticas cabíveis
ao controle ambiental de forma
consciente e sustentável.

Qualidade consolidada
A busca pela excelência sempre foi
um objetivo perseguido
constantemente pela Kepler Weber
ao longo de sua história. Desde 1994,
a empresa utiliza os princípios do
Modelo de Excelência e participa das
avaliações do PGQP - Programa Gaúcho
de Qualidade e Produtividade.
A Companhia possui um Sistema de
Gestão da Qualidade - SGQ, implantado
e certificado ISO 9001, há mais de 15
anos, tendo ao longo desse tempo
consolidado os princípios da qualidade
em todos os processos, desde a
comercialização até o pós-venda.
O escopo dessa certificação está
definido em: “Desenvolvimento, projeto,
fabricação e comercialização
de soluções para armazenagem
e movimentação de produtos
granelizados, instalações
industriais, estruturas metálicas,
peças e serviços”. Muitos
passos foram dados pela
Kepler Weber no
âmbito da

sustentabilidade. Comprometida em
ser uma companhia economicamente
viável, socialmente justa e
ambientalmente correta, iniciou em
junho de 2011 o desenvolvimento
do Projeto para trabalhar de forma
integrada os Sistemas de Gestão
da Qualidade (ISO 9001), Gestão
Ambiental (ISO 14001) e Gestão de
Saúde e Segurança (OHSAS 18001),
denominado SGI – Sistema de
Gestão Integrado.
Tratativas de Não
Conformidades
Um registro de não conformidade
pode ocorrer em qualquer processo,
desde a comercialização até
o pós-venda. A análise de todas
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Auditorias
Processo
Todos os processos
são constantemente
auditados, visando
verificar as conformidades
dos produtos, serviços
e processos. As auditorias
são realizadas por
auditores internos,
devidamente qualificados
e seguindo as diretrizes
da NBR 19011 ou
são conduzidas pelo
organismo certificador
com acreditação nacional
e internacional.

30

as não conformidades registradas
é realizada através de ferramentas
da qualidade para verificar
reincidências, gravidade e causas.
As ações corretivas são executadas
em um sistema próprio, por meio do
Relatório de Não Conformidade (RNC),
que exige uma análise detalhada do
problema, buscando a identificação
da causa raiz. Além disso, um plano de
ação é realizado para eliminar a causa
e evitar a reincidência do problema,
atentando também para a abrangência.

Laboratório de Metrologia e Ensaios
A Kepler Weber mantém em suas instalações um moderno laboratório
para calibração dos instrumentos e dispositivos de medição utilizados no
decorrer dos processos. Isso garante que os requisitos do produto sejam
atendidos. Possui, também, uma estrutura completa para realização de
diversos ensaios de materiais, como salt spray, macrografia, micrografia,
dureza, feitos de acordo com a demanda interna de qualificação dos
processos, avaliação de produtos de fornecedores, análises técnicas, entre
outras. O investimento mais recente foi a aquisição
de um Braço Medição Tridimensional para
medições/conferências de peças que
requerem uma maior precisão.

Validação dos Processos
Os processos de produção em que
a qualidade do produto não pode ser
verificada por meio de monitoramento
ou medição subsequente (como
os de solda, pintura, galvanização
etc.) são considerados especiais pela
Companhia. Isso por que neles as
deficiências se tornam aparentes
somente depois que o produto estiver
em uso. Existe um acompanhamento
criterioso e qualificação obrigatória do
processo para evitar problemas.
São realizados corpos de prova para
ensaios constantemente, além de
rotineiras inspeções pelos técnicos
no processo e em fornecedores.

Auditorias Processo
Todos os processos
são constantemente
auditados, visando
verificar as
conformidades dos
produtos, serviços e
processos. As auditorias
são realizadas por
auditores internos,
devidamente qualificados
e seguindo as diretrizes
da NBR 19011, ou são
conduzidas pelo organismo
certificador com acreditação
nacional e internacional.
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relacionamento

O trabalho
bem são
feito resultado
é resultado
As
conquistas
de nossadadediparticipação
cação e do compromi
sso
de todos
com o crescimento.
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A KEPLER WEBER INVESTE CONTINUAMENTE NO RELACIONAMENTO
TRANSPARENTE COM SEUS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS, SEJAM ELES
CLIENTES, COLABORADORES, COMUNIDADE, ACIONISTAS, INVESTIDORES,
PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES, ESFERA PÚBLICA.
A EVOLUÇÃO DA EMPRESA SÓ TEM SIGNIFICADO SE TODOS SEUS
STAKEHOLDERS TAMBÉM ESTIVEREM SATISFEITOS.
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transparência

Projeto Muda Mundo

Comunidade
Uma sociedade caminha para
o progresso quando todos se ajudam
e conseguem consolidar ideias que
promovam o bem-estar das pessoas.
A cada ano, a Kepler Weber participa
de ações junto à comunidade, por
meio de incentivo financeiro e apoio
a projetos na área social.
• Para ajudar os desabrigados das
enchentes no Rio de Janeiro,
a empresa arrecadou 20 toneladas
de alimentos, que foram doados
por meio da Cruz Vermelha.
Colaboradores e empresa se
mobilizaram para essa ação solidária.
• Colaboradores participaram
da doação de sangue aos
Hemocentros de Cruz Alta e Ijuí.
• A Kepler Weber participou como
palestrante e parceira do evento
II Congresso Internacional de
Educação Ambiental, promovido
pela Universidade Aberta do Brasil

e Universidade Federal de Santa
Maria e do VI Seminário Municipal
do Meio Ambiente, em Panambi
(RS). O tema apresentado foi sobre
gestão de resíduos e reciclagem.

A cada ano, a Kepler
Weber participa
de ações junto
à comunidade,
por meio de incentivo
financeiro e apoio a
projetos na área social.
Para o Projeto Muda
Mundo, foram cerca de

2.500
200

e

crianças

professores
beneficiados em
Panambi (RS).

• A Escola Princesa Isabel foi
contemplada com melhorias
nos equipamentos para o lazer
das crianças, realizadas por
colaboradores da Kepler Weber.
• A solidariedade dos
colaboradores da empresa
também ficou evidenciada
na Campanha de Natal para
escolha das cartinhas de pedido
de presente para o Papai Noel.
Aproximadamente 200 crianças
da Escola Mauricio Cardoso,
de Panambi (RS),
foram presenteadas.
• O 56º aniversário de Panambi (RS)
foi comemorado no Panambi
Fest. A Kepler Weber participou
como uma das patrocinadoras
do evento, com 10 mil reais.
• O Lar das Crianças com AIDS,
mantido pela Associação
Franciscanas Angelinas - Afrangel,
em Campo Grande (MS), recebeu
doação de 17 mil reais da Kepler
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Ação voluntária de Natal

Weber, por meio do incentivo
Fundo da Criança.
A instituição oferece às crianças
acompanhamento psicológico,
fisioterapêutico, odontológico,
médico e nutricional, além de
toda a medicação necessária.
Programa Atleta do Futuro
A Kepler Weber é apoiadora do
Programa Atleta do Futuro, iniciativa
promovida pelo SESI. Trata-se de um
programa esportivo, sócio-educativo,
que propicia aulas de iniciação
motora, iniciação pré-esportiva,
aprendizagem e manutenção esportiva
em modalidades de esporte amador,
desenvolvido em nível nacional para
crianças e adolescentes. Em outubro,
foi inaugurado um novo núcleo em
Panambi (RS), na sede da Associação
Esportiva Kepler Weber- AEKW, para
meninos e meninas de 7 a 17 anos.
Cerca de 80 crianças e adolescentes
tiveram a oportunidade de fazer parte
do Atleta do Futuro em 2011.
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Centro de Referência em Assistência Social - CRAS

Projeto Muda Mundo
Pelo segundo ano consecutivo,
a Kepler Weber foi uma das
patrocinadoras do Projeto
Muda Mundo, que tem apoio
da Lei de Incentivo à Cultura
(Lei nº 8.313). O projeto tem por
objetivo envolver professores
e alunos da rede municipal e
estadual, por meio de oficinas de
sensibilização e apresentações
teatrais, que tenham como
temas a responsabilidade social,
a ética e a cidadania. Cerca de
2.500 crianças e 200 professores
participaram dos trabalhos
desenvolvidos em Panambi (RS).
Apoio solidário
A Kepler Weber dá apoio
ao Centro de Referência em
Assistência Social – CRAS, que
atende pessoas em
situação de ameaça ou violação
dos direitos. A empresa cede
espaço físico para o CRAS.

Clientes
A liderança de mercado é resultado
da qualidade dos produtos e serviços
da Kepler Weber, além do trabalho
de uma equipe comercial com forte
atuação estratégica. A base comercial
é localizada na sede em Porto
Alegre (RS) e tem como atividades
gerenciar as negociações com os
diversos representantes de vendas
nos estados brasileiros e em todos os
continentes. A carteira é composta
por cooperativas, propriedades rurais
de pequeno, médio e grande porte,
indústrias de beneficiamento e trading
companies. Além disso, todos os anos,
a empresa participa de importantes
eventos do Agronegócio no Brasil
e exterior.
Em 2011, a Convenção de Vendas,
realizada na cidade de Canela (RS),
reuniu cerca de 120 representantes
do mercado interno e externo e
colaboradores. O evento teve como
propósitos apresentar a atualização

do portfólio de produtos e serviços,
palestras voltadas para o negócio.
O ano também trouxe uma nova
conquista para a Kepler Weber, que
certificou seu processo de cálculo
de silos junto ao Instituto de Investigação
e Certificação de Materiais (IDIEM).
A certificação garante aos clientes que os
silos atendem às normas sísmicas do Chile,
um dos países que tem ótimas relações
com a empresa na aquisição de soluções
de armazenagem. E a Kepler Weber
é primeira empresa de armazenagem
de grãos a obter este certificado.
O relacionamento com os clientes também
se intensificou com palestras técnicas
e workshops no Chile e Equador.
O ano trouxe novas mudanças no
posicionamento da marca Kepler Weber.
O slogan “A evolução é nossa marca” alterou
para “Armazenagem de resultados.
Esse é o nosso negócio.” O estudo
considerou a evolução da empresa nos
últimos tempos e seus diferentes cenários,
avaliado em um longo trabalho de imersão
e participação de áreas estratégicas da
empresa junto a uma consultoria externa.
Visita de clientes
A Kepler Weber tem um programa
estruturado para a visita de clientes
e prospects. Eles são recebidos para
conhecer a empresa, os quesitos de
qualidade e as informações importantes
sobre o nosso negócio.

Pesquisa de
Clientes
A empresa
monitora
informações
relativas à
percepção do
cliente, através
da realização de uma
Pesquisa de Satisfação
de Clientes. No ano
de 2011, a mesma foi
realizada, chegando
à marca de 81,6% no
quesito “Satisfação
Geral com a Kepler
Weber”, cujo resultado
foi 5,9% acima da último
levantamento realizado.
A pesquisa se consolida
como importante
mecanismo de feedback.
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Participação em feiras

Fornecedores
O compromisso da Kepler Weber com
a qualidade leva em conta uma série
de exigências e critérios na escolha
de seus fornecedores. A cadeia de
valor das empresas que fornecem
insumos e serviços é avaliada,
considerando uma série de práticas
e condutas. Aspectos como respeito
ao meio ambiente e forma de descarte
dos resíduos, mão de obra que não
adote o trabalho infantil, segurança
das operações e idoneidade da
empresa, respeito às obrigações
legais, ética são alguns dos itens
imprescindíveis para a continuidade
dos contratos. Regularmente, a
empresa visita seus fornecedores para
conhecer as práticas das empresas,
registrando em relatórios como forma
de documentar os pontos observados.

Convenção de Vendas

Acionistas e
Investidores
Desde 1980, a Kepler Weber é uma
empresa de capital aberto, registrada
na BM&FBOVESPA. Líder de mercado
em armazenagem de grãos no Brasil,
a empresa segue as melhores práticas
de governança corporativa.
O relacionamento com seus acionistas
e investidores prioriza uma série de
atividades e iniciativas:
• Divulgação do Relatório Anual
e trimestral sobre a performance
da Companhia;
• Atuação de um Comitê de Divulgação
de Atos ou Fatos Relevantes;
• Conselho Fiscal permanente,
composto por três membros,
que se reúne a cada 90 dias;
• Contratação de auditoria externa
independente;
• O Conselho de Administração
é composto por sete membros,
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sendo quatro independentes,
que se reúnem mensalmente;
• A Kepler Weber possui um Código
de Ética e Conduta.
Ao longo do ano de 2011, a empresa
participou do IVBX2, índice Valor
BM&FBOVESPA - 2ª Linha, desenvolvido
em conjunto pela BM&FBOVESPA
e pelo jornal Valor Econômico, visando
mensurar o retorno de uma carteira
hipotética constituída exclusivamente
por papéis emitidos por empresas
de excelente conceito junto aos
investidores, classificadas a partir
da 11ª posição, tanto em termos
de valor de mercado como de liquidez
de suas ações; IBRA, índice Brasil
Amplo BM&FBOVESPA, que tem por
finalidade oferecer uma visão ampla do
mercado acionário; SMLL, que tem por
objetivo medir o comportamento das
empresas listadas na BM&FBOVESPA
de modo segmentado; INDX, que
mede o desempenho das ações
mais representativas do setor

industrial; e ITAG, que tem por objetivo medir
o desempenho de uma carteira teórica
composta por ações de empresas que
ofereçam melhores condições aos acionistas
minoritários, no caso de alienação do controle.
A área de RI desenvolve ações para atender
aos investidores, prestando informações
do seu desempenho econômico, financeiro
e operacional.
• Reuniões trimestrais com analistas
e investidores, por meio da APIMEC Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais;
• Newsletters que fornecem informações
relevantes aos acionistas e analistas;

composição acionária
TOTAL EM 31.12.2011

17,6%

Outros
Minoritários 53,3%

Previ

17,5%

11,6%

Banco do Brasil
Investimentos

Shalom FIA

• Website para quem deseja buscar
mais informações;
• Web Conference, em que o usuário se
conecta a uma plataforma, disponibilizada
via web, para visualizar apresentação
e escutar, em tempo real, os comentários
da Diretoria.

código de ética e conduta
O Código de Ética e Conduta, implantado
em todas as unidades, expressa
os princípios éticos e a postura social
da Kepler Weber. Ele serve para
orientar as ações de trabalho
dos colaboradores com base
na identidade cultural.

Esfera pública
As orientações sobre
o cumprimento às
obrigações legais e
exigências dos órgãos
reguladores estão
presentes no Código de
Ética e Conduta da
Kepler Weber. O respeito
às normas atende
questões como
pagamento de impostos,
relatórios e documentos
exigidos pela legislação,
entre outros pontos.

39

40

indicadores sociais

O trabalho sempre
bem feitooferecer
é resultadoo
Queremos
de nossa dedimelhor
cação epara
do compromi
sso
o mundo
com o crescimento.
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OS INVESTIMENTOS EM PESSOAS, COMUNIDADE, CULTURA,
MEIO AMBIENTE SE TRADUZEM EM GANHOS PARA A IMAGEM
DA EMPRESA E CONSEQUENTEMENTE GERAM MAIS SINERGIA
ENTRE TODOS OS PÚBLICOS. A VITALIDADE DA KEPLER WEBER
É RESULTADO DE UM TRABALHO CONTÍNUO, ESTRUTURADO
NA SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO.

vitalidade

Ações e programas para os colaboradores promovem o bom clima na empresa

O compromisso da Kepler Weber com a transparência das informações é evidenciado, também, por meio da divulgação de seus
principais indicadores sociais. Adotamos o modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase.

1 - Base de Cálculo

2011 Valor (Mil reais)

2010 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL)

422,126

366,330

Resultado operacional (RO)

39,063

41,210

Folha de pagamento bruta (FPB)

63,271

49,434

2011
2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação

Valor (mil)

% sobre
FPB

2,565

4.05%

16,719
197

Saúde

2,828

Segurança e saúde no trabalho

Encargos sociais compulsórios
Previdência privada

2010
% sobre RL

Valor (mil)

% sobre
FPB

% sobre RL

0.61%

2,127

4.30%

0.58%

26.42%

3.96%

13,352

27.01%

3.64%

0.31%

0.05%

164

0.33%

0.04%

4.47%

0.67%

2,375

4.80%

0.65%

1,126

1.78%

0.27%

775

1.57%

0.21%

Educação

266

0.42%

0.06%

129

0.26%

0.04%

Cultura

268

0.42%

0.06%

279

0.56%

0.08%

Capacitação e desenvolvimento
profissional

553

0.87%

0.13%

231

0.47%

0.06%

3,370

5.33%

0.80%

0

0.00%

0.00%

760

1.20%

0.18%

518

1.05%

0.14%

28,652

45.28%

6.79%

19,949

40.35%

5.45%

Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores Sociais Internos
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2011
3 - Indicadores Sociais Externos

Valor (mil)

2010

% sobre RO

% sobre RL

% sobre RO

% sobre RL

Cultura

68

0.17%

0.02%

90

0.22%

0.02%

Esporte

41

0.10%

0.01%

28

0.07%

0.01%

3

0.01%

0.00%

3

0.01%

0.00%

112

0.29%

0.03%

121

0.29%

0.03%

Combate à fome e à segurança alimentar
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores Sociais Externos

Valor (mil)

0

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

112

0.29%

0.03%

121

0.29%

0.03%

2011
4 - Indicadores Ambientais

Valor (mil)

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa

448

1.15%

0.11%

211

0.51%

0.06%

Total dos investimentos em meio
ambiente

448

1.15%

0.11%

211

0.51%

0.06%

5 - Indicadores do Corpo Funcional

2011

2010

Nº de empregados(as) ao final do período

1,588

1,312

670

473

NF

105

Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)

11

5

Nº de empregados(as) acima de 45 anos

151

134

Nº de mulheres que trabalham na empresa

227

169

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

0.25%

0.30%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa

287

34

0.13%

0.08%

37

39

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais

44

2010

% sobre RO

6 - Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial

2011 Valor

Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais
desenvolvidos pela empresa foram
definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram
definidos por:

( ) direção

Metas 2012

36.88

0

159

0

( x ) direção e
gerências

( ) direção

( x ) direção e
gerências

empregados(as)

( ) todos(as) +
Cipa

( x ) direção e
gerências

empregados(as)

( ) todos(as) +
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito
de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as),
a empresa:

( x ) não se
envolve

( ) segue as
normas da OIT

( ) incentiva e
segue a OIT

( x ) não se
envolverá

( ) seguirá as
normas da OIT

( ) incentivará
e seguirá a OIT

A previdência privada contempla:

( ) direção

( ) direção e
gerências

empregados(as)

( ) direção

( ) direção e
gerências

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados
contempla:

( ) direção

( ) direção e
gerências

empregados(as)

( ) direção

( ) direção e
gerências

empregados(as)

( ) não são
considerados

( x ) são
sugeridos

( ) são
exigidos

( ) não serão
considerados

( x ) serão
sugeridos

( ) serão
exigidos

( ) não se
envolve

( x ) apoia

( ) organiza e
incentiva

( ) não se
envolverá

( x ) apoiará

( ) organizará
e incentivará

na empresa NF

no Procon 1

na Justiça 0

na empresa
_______

no Procon
_______

na Justiça
_______

na empresa
NF%

no Procon
100%

na Justiça
0%

na empresa
_______%

no Procon
_______%

na Justiça
_______%

Quanto à participação de
empregados(as) em programas
de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas
ou solucionadas:

( x ) todos(as)
( x ) todos(as)

( ) todos(as)

( ) todos(as)
empregados(as)

( x ) direção e
gerências

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela
empresa:

( ) todos(as)

( ) todos(as)
empregados(as)

( x ) todos(as)
( x ) todos(as)

Valor adicionado total a distribuir
(em mil R$):

Em 2011: R$ 158.406

Em 2010: R$ 123.110

Distribuição do
Valor Adicionado:

16% governo
17,8% acionistas

13,7 % governo 39,3% colaboradores(as)
20,6% acionistas 26,4 % terceiros

39,6% colaboradores(as)
26,6 % terceiros
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As imagens das crianças que fazem parte deste
Balanço Social são de filhos de colaboradores
da Kepler Weber. Agradecemos a participação de
todos, bem como de colaboradores das unidades
de Panambi e Campo Grande.

46

agradecimento

Porto Alegre (RS) – Sede Administrativa
Av. Dom Pedro II, 1351 - Conj. 401
CEP 90550-143
1Telefone: (51) 3361.9600
Fax: (51) 3341.8281

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 - BR282 - Núcleo Industrial
CEP 79108-550
Telefone: (67) 3368.9200
Fax: (67) 3368.9146

