Kepler Weber
Retomada do agro garante crescimento da empresa

O crescimento do agronegócio e o aumento das encomendas nos mercados
interno e externo fizeram o faturamento da Kepler Weber ficar dentro do
esperado nos primeiros meses do ano. Uma das principais contribuições para o
resultado foi um pedido de exportação elevado, atendido parcialmente em
março e que ainda vai influenciar os resultados de abril e de maio. O trabalho
de redução de custos e despesas, iniciado em 2007, menores prazos de
entrega e o tempo de produção começam a surtir efeitos no desempenho da
empresa. Com isto, os resultados medidos pelo EBITDA (Lucro antes dos
Impostos, Juros, Depreciação e Amortização), bem como o Lucro Líquido,
tendem a ser superiores aos resultados apresentados no primeiro e último
trimestre de 2007. Isto atesta que a retomada da companhia pósreestruturação financeira vem ocorrendo de forma consistente e contínua.
A Kepler tem em carteira pedidos com cobertura para mais de três meses de
fabricação. As vendas da empresa - que serão faturadas no 2º trimestre foram melhores do que orçado para este período. De modo geral, o
crescimento esperado está relacionado à forte retomada do agronegócio,
combinada com a boa receptividade dos clientes ao retorno operacional mais
efetivo da Kepler. As commodities agrícolas tendem a se manter em valorizado
patamar de preço, diante da demanda aquecida.
As estimativas são de que a produção nacional de grãos na safra 2007/2008
atinja um recorde de 140,8 milhões de toneladas, o que aumenta ainda mais a
defasagem em relação à capacidade de armazenagem. A capacidade total de
armazenagem hoje soma 126,2 milhões de toneladas. Assim, o déficit de
armazenagem no País crescerá de 5,6 milhões de toneladas na safra passada,
para 14,5 milhões de toneladas na atual safra. Se for considerada a
capacidade mínima ideal de 20% superior à produção de grãos, o déficit de
armazenagem atual fica em 28,2 milhões de toneladas.
A tendência é de ampliação da armazenagem nas fazendas, pois cada vez
mais produtores de grãos estão percebendo as vantagens de não precisarem
se preocupar em deslocar parte da produção para um armazém geral, pagar
pela armazenagem ou ter que negociar a produção com a indústria proprietária
do armazém. O custo do investimento em armazenagem é pago entre dois e
três anos. Nos EUA, 85% das fazendas agrícolas contam com seus próprios
armazéns. No Brasil, a estimativa é de que apenas 12% da safra seja
armazenada nas fazendas.
A principal vantagem do armazenamento de grãos nas propriedades é a
liberdade na hora da comercialização do produto. O agricultor que negocia
livremente seu produto acaba recebendo um diferencial que varia de 5% a 10%
em relação ao preço de balcão estipulado pelas empresas detentoras de
armazéns. Existem outros ganhos, como os menores custos com frete, o
aproveitamento das impurezas, a pesagem dos grãos em balança própria e a
classificação feita na fazenda.

Campo Grande
A fábrica de Campo Grande - MS, inaugurada ao final de 2004, encontra-se
em atividade, mas opera em baixa capacidade, uma vez que a decisão da
empresa, tomada durante o período da crise, foi concentrar a produção na
unidade de Panambi – RS, para melhor diluir os custos fixos. A Kepler
entende que Campo Grande é uma reserva estratégica importante pois a
companhia não precisa investir para crescer no curto e médio prazos. A
unidade tem capacidade de processamento de 50.000 toneladas de
aço/ano, idêntica à planta de Panambi.
Sobre o Grupo Kepler Weber
O Grupo Kepler Weber S.A., com 84 anos de existência, é considerado um dos
maiores fornecedores de sistemas de armazenagem de grãos do Brasil com
atuação no mercado nacional e internacional e conta com três plantas fabris,
localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São
Paulo. O Grupo também atua nos segmentos de terminais portuários,
instalações industriais, cervejarias e maltarias, ordenhadeiras e tanques para
transporte e resfriamento de leite.

