


Falências e Concordatas de Porto Ale-
gre. Mas em agosto do mesmo ano, a
Kepler avançou na reestruturação fi-
nanceira e pediu o cancelamento da re-
cuperação judicial. Com isso, mudou
sua estrutura acionária, conseguiu no-
vos aportes, alongou a dívida e conver-
teu créditos em capital. Com a finaliza-
ção da reestruturação em setembro
passado, a companhia teve um aumen-
to de capital de R$ 330 milhões e re-
duziu a dívida financeira para R$ 153,7
milhões. O último trimestre do ano
também foi marcado por alta na receita

líquida, que atingiu R$ 60,6 milhões.
O lucro bruto de 2007 foi de R$

11,2 milhões e o prejuízo con-
solidado recuou de R$ 249,9

milhões em 2006 para R$
9,4 milhões em 2007.

Para este ano, as

perspectivas são ainda
mais promissoras, já
que a alta do preço das
commodities tem leva-
do os produtores às
compras. "Neste pri-
meiro trimestre de 2008
já registramos o dobro
da carteira de clientes
que em relação ao mes-
mo período do ano pas-
sado. Se todos os tri-
mestres forem iguais a
esse, será muito bom",
diz Anastácio Fernan-
des Filho, presidente da
Kepler Weber. Segundo analistas do
setor, o primeiro semestre foi atípico, já
que geralmente os agricultores só com-
pram na pós-colheita, ou seja, no segun-
do semestre. Atualmente, a empresa
está trabalhando com 80% da capacida-
de da fábrica de Panambi e 10% em
Campo Grande. No entanto, havendo
demanda, a companhia tem condições
de atuar em plena carga nas duas unida-
des, que juntas podem produzir 100 mil
toneladas de aço por ano. O aquecimen-
to do mercado, inclusive, tem motivado
novas contratações. Em 2005, a Kepler

Weber chegou a ter 2 mil
empregados, em setem-
bro passado estava com
750 e hoje está com 1,1
mil funcionários e pers-
pectivas de novas contra-
tações. "Devemos crescer
mais um pouco, mas não
voltaremos ao patamar
de 2005 porque mudamos
os processos e não preci-
samos do mesmo efeti-
vo", diz Fernandes Filho.

Este aspecto é um dos
grandes trunfos da com-
panhia. As fábricas fo-

ram repensadas em termo de lay-out e
performance operacional para otimizar
o ganho e reduzir o custo. Além disso, a
Kepler tem investido na satisfação do
cliente, não só em termos de qualidade,
mas em relação ao prazo de entrega e
assistência técnica. Para esse ano, a ex-
pectativa é faturar o dobro de 2007. E
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