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CAMIL ANUNCIA OS RESULTADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 (2T17) 

Companhia conclui IPO, com negociação de ações na B3 no Novo Mercado sob a sigla “CAML3” 

São Paulo, 13 de outubro de 2017 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”) (B3: CAML3) anuncia hoje os resultados do segundo 
trimestre de 2017 (2T17; junho, julho e agosto de 2017). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado o 
contrário, são apresentadas em reais nominais, de acordo com os critérios do padrão contábil internacional (IFRS), e devem ser lidas em 
conjunto com os relatórios financeiros do período findo em 31 de agosto de 2017 arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
Neste release as informações financeiras representam o resultado consolidado da Companhia em milhares de Reais (R$) e as comparações 
referem-se ao 1º trimestre de 2017 (1T17; março, abril e maio de 2017) e ao 2º trimestre de 2016 (2T16; junho, julho e agosto de 2016), 
exceto quando especificado de outra forma. 

Destaques 
 

 IPO (evento subsequente): a Companhia concluiu com sucesso a sua oferta inicial de ações 
em 26 de setembro, com preço por ação de R$9,00 e montante total de R$1,1 bilhão, sem 
considerar o exercício do lote suplementar. Os recursos líquidos provenientes da Oferta 
Primária foram de R$357,0 milhões. 
 

 Apesar do cenário desafiador de queda nos preços de arroz, feijão e açúcar no período, a 
Camil demonstrou a resiliência de seu modelo de negócios e estabilidade de margens – 
com uma margem EBITDA de 9,8% no 2T17 –, além da continuidade do seu crescimento 
orgânico de volumes em grãos no Brasil (6,5% no acumulado do ano). 
 

 Receita Líquida de R$1,2 bilhão no 2T17 (-8,7% vs. 2T16). 
 

 Lucro Bruto de R$282,3 milhões e margem bruta de 24,3% no 2T17 (-3,4 p.p. vs. 2T16). 
 

 EBITDA de R$114,3 milhões com margem EBITDA de 9,8% no 2T17 (-4,1 p.p. vs. 2T16). 
 

 Lucro Líquido de R$40,3 milhões com margem líquida de 3,5% no 2T17 (- 1,5 p.p. vs. 2T16). 
 

 CAPEX de R$31,0 milhões no 2T17 (+127,7% vs. 2T16). 
 

 Captação de R$405 milhões em CRAs (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) com prazo 
de 3 e 4 anos a uma taxa inferior ao CDI. Nos últimos 12 meses, a Camil captou R$807,3 
milhões em CRAs, estendendo o perfil de vencimento e reduzindo o custo médio de 
endividamento. 
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Destaques 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs. 6M17 vs.
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16 6M16
Receita Líquida 1.161,9    1.225,6    1.273,1    -5,2% -8,7% -0,9%

Alimentício Brasil 814,4       931,0       978,6       -12,5% -16,8% -2,1%
Alimentício Internacional 347,4       294,5       294,4       18,0% 18,0% 2,5%

Lucro Bruto 282,3       297,4       352,9       -5,1% -20,0% -10,4%
Margem Bruta 24,3% 24,3% 27,7% 0,0pp -3,4pp -2,6pp

EBITDA 114,3       127,3       176,9       -10,3% -35,4% -20,4%
Margem EBITDA 9,8% 10,4% 13,9% -0,6pp -4,1pp -2,5pp

Lucro Líquido 40,3          61,2          63,5          -34,1% -36,5% -11,2%
Margem Líquida 3,5% 5,0% 5,0% -1,5pp -1,5pp -0,5pp

Capex 31,0          15,1          13,6          106,1% 127,7% 73,7%
Destaques Operacionais (Volumes - mil ton)

Grãos 175,3       188,1       179,2       -6,8% -2,2% 6,5%
Açúcar 138,5       152,4       142,0       -9,2% -2,5% 3,9%
Pescados 6,2            7,6            8,3            -18,2% -25,5% -14,3%
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Mensagem da Administração 

 
 

Estamos bastante satisfeitos pela conclusão da abertura de capital da Camil Alimentos S.A., através de uma bem-
sucedida oferta inicial de ações realizada em 26 de setembro de 2017. A oferta totalizou mais de R$ 1,1 bilhão, 
através da venda de 127,5 milhões de ações, a um preço inicial de R$ 9,00 por ação, negociadas na B3 no 
segmento do Novo Mercado, sob a sigla “CAML3”. Este é mais um marco importante em nossa história e fruto 
de muito esforço e dedicação de nossos colaboradores e acionistas. Neste momento olhamos entusiasmados 
para nosso futuro e os desafios que estão a nossa frente.  

Neste último trimestre, o movimento de queda de preços em nossos principais mercados, principalmente nas 
categorias de grãos e açúcar, impactou negativamente nossas receitas. Mesmo neste cenário desafiador 
conseguimos manter nossa margem bruta em 24,3%, estável em relação ao 1T17, demonstrando a resiliência 
do nosso modelo de negócios. Continuamos buscando a manutenção de nossos resultados através da adoção 
de iniciativas de melhoria operacional, além da confiança em nossas marcas-chaves para sustentar o prêmio de 
preço e assegurar a capacidade de retomada. 

O foco de nossas operações continua centrado no crescimento de nossas operações no Brasil como uma 
Companhia multi-segmento alavancando nossas plataformas de venda, marketing e distribuição. Neste 
semestre, os nossos indicadores de volume apresentaram um crescimento de 6,5% em grãos e 3,9% em açúcar, 
mesmo após um trimestre desafiador. No último mês lançamos uma nossa nova campanha promocional para a 
Marca Camil, visando reforçar o nosso posicionamento, estimular o giro e amplificar a atividade comercial. Na 
categoria de pescados estamos nos preparando para o período de início da sazonalidade de vendas com o 
lançamento de Campanha em TV, promoções de ponto-de-venda e foco especial na região nordeste do Brasil.  

Nossas operações internacionais continuaram a apresentar um crescimento sustentável de receita líquida e 
expansão da margem EBITDA. A Companhia se mantém focada na melhoria das operações internacionais e 
resultados por região, especialmente no Peru. Permanecemos confiantes em relação a melhora do ambiente 
competitivo no Chile, equilibrando volume e preço e explorando nosso portfólio de produtos com o objetivo de 
aumentar nossa rentabilidade. Nossas operações no Uruguai continuam apresentando crescimento favorável e 
servindo como plataforma de abastecimento para outras operações internacionais e para o Brasil. 

Do ponto de vista financeiro, além do IPO, a Companhia continua perseguindo a estratégia de gerenciamento 
de seu endividamento, com foco na redução de seu custo de dívida. Concluímos em agosto a 2ª emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócios, captando R$ 405 milhões com prazo médio superior a 3,4 anos e 
custo médio inferior a 97,5% do CDI. Estas iniciativas trazem um impacto positivo para nossa estrutura de capital, 
nos permitindo desenvolver nossas iniciativas estratégicas. 

Por fim, lançamos nossa nova marca corporativa, reforçando a essência e os valores da Companhia: confiança, 
responsabilidade, empreendedorismo, proximidade e entusiasmo. Estes valores nos levam a crescer de forma 
ética, com energia de fazer cada vez melhor e com profundo respeito pelos nossos consumidores. 
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Desempenho Operacional 
 

 
 

Segmento Alimentício Brasileiro 

A receita líquida de vendas e serviços no Segmento Alimentício Brasileiro diminuiu em 12,5%, ou R$164,2 
milhões, para R$814,4 milhões no 2T17 e em 2,1%, ou R$ 37,7 milhões, para R$ 1.745,5 milhões, no 6M17. Essa 
redução foi resultado da queda dos preços no 2T17 de arroz, feijão e açúcar de respectivamente 9,6%, 42,0% e 
10,3% frente ao 2T16. 

Apresentamos a seguir os principais componentes: 

Arroz: O volume das vendas de arroz aumentou 6,1%, para 323,5 mil ton em 6M17 contra 304,9 mil ton em 
6M16 devido, principalmente, ao crescimento orgânico de nossas operações no Estado de São Paulo (Grande 
São Paulo e Interior) e na região Nordeste, capturando o resultado da campanha de marketing e promoções 
veiculadas ao longo dos últimos meses. O desempenho da região Nordeste deve-se também à melhora da 
execução de nossa estratégia de vendas por meio da aproximação estratégica com varejistas locais. 

Em relação ao custo de aquisição da 
matéria-prima, ressaltamos a queda do 
custo da mesma iniciado a partir de 
fevereiro de 2017, tendo alcançado novos 
patamares de preço e relativa 
estabilização entre R$36-38/saca nas 
últimas semanas. 

Em contrapartida ao aumento no volume 
das vendas, a receita de arroz foi 
parcialmente afetada pela queda do preço, 
com redução de 4,1%, para R$2,12 por 
quilo em 6M17 contra R$2,21 por quilo em 
6M16. 

Em participação de mercado, a Companhia apresentou crescimento de 0,6pp vs. agosto de 2016, registrando 
17,0% de market share1 em volume. 

 

  

                                                           
1 Fonte: Nielsen Scantrack, Agosto de 2017 vs. Agosto de 2016. 

Destaques Operacionais 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs. 6M17 6M16 6M17 vs.
Volume (mil ton) 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16 31-ago-17 31-ago-16 6M16
Brasil

Grãos 175,3       188,1       179,2       -6,8% -2,2% 363,4        341,1        6,5%
Arroz 155,8       167,7       159,4       -7,1% -2,3% 323,5        304,9        6,1%
Feijão 19,5          20,5          19,8          -4,9% -1,5% 40,0          36,2          10,4%

Açúcar 138,5       152,4       142,0       -9,2% -2,5% 290,9        279,9        3,9%
Pescados 6,2            7,6            8,3            -18,2% -25,5% 13,7          16,0          -14,3%

Preços Líquidos (R$/kg) 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16 31-ago-17 31-ago-16 6M17
Brasil

Grãos
Arroz 2,11          2,13          2,34          -0,9% -9,6% 2,12          2,21          -4,1%
Feijão 3,90          3,76          6,72          3,7% -42,0% 3,83          5,83          -34,4%

Açúcar 1,97          2,05          2,20          -3,8% -10,3% 2,01          2,19          -8,2%
Pescados 14,76       13,85       14,53       6,6% 1,5% 14,26        14,44        -1,3%
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Feijão: O volume das vendas de feijão aumentou 10,4%, para 40,0 mil ton em 6M17 contra 36,2 mil ton em 
6M16. O aumento no volume das vendas de feijão foi devido, principalmente, ao desempenho da marca Camil 
no feijão tipo carioca, que obteve crescimento em todas as regiões do Brasil, decorrente das melhores condições 
climáticas e captura da campanha de marketing e das promoções veiculadas ao longo dos últimos meses.  

Em relação ao custo de aquisição da matéria-prima observamos queda dos preços a partir do pico de preços em 
julho de 2016, alcançando redução de 65,4% de preços no ano de 2017. 

Em contrapartida ao aumento no 
volume das vendas, a receita de feijão 
foi parcialmente compensada pela 
queda do preço devido a normalização 
do regime de chuvas e colheita do 
produto, indicador que apresentou 
redução de 34,4%, para R$3,83 por 
quilo em 6M17 contra R$5,83 por 
quilo em 6M16. 

Em participação de mercado, a 
Companhia apresentou uma queda de 
1,4 pontos percentuais vs Agosto de 

2016, porém vem apresentando  crescimento no curto prazo de 0,2 pontos percentuais vs. Julho de 2016, 
registrando 7,7% de market share2. 

 

Açúcar: O volume das vendas de açúcar aumentou 3,9%, para 290,9 mil ton em 6M17 contra 279,9 mil ton 
6M16, devido principalmente ao desempenho dos produtos da marca União, que cresceram como resultado de 
maior disponibilidade do açúcar refinado corroborando para a gradual recuperação do market share, 
alavancados pelo aumento de distribuição.  

Em relação ao custo de aquisição da 
matéria-prima ressaltamos a queda 
do custo da mesma, iniciado a partir 
de novembro de 2016, tendo 
alcançado novos patamares de 
preço e relativa estabilização entre 
R$55-57/saca nas últimas semanas. 

Em contrapartida, o preço médio de 
venda de açúcar diminuiu 8,2%, 
para R$2,01 por quilo em 6M17 
contra R$2,19 por quilo em 6M16, 
devido principalmente a maior 
disponibilidade de açúcar e maior 
competição entres os principais concorrentes integrados no mercado local de açúcar. Importante ressaltar, que 
a marca União continua exercendo sua estratégia de preço premium de venda ao consumidor. 

Adicionalmente o preço internacional apresentou redução em função da normalização da produção nos 
principais países produtores, impactando na queda da cotação do indexador ESALQ cristal, utilizado no mercado 
brasileiro como referência para o preço de venda do açúcar. 

Em participação de mercado, a Companhia apresentou crescimento de 2,1pp vs. maio de 2016, registrando 
36,2% de market share3 em volume em açúcar refinado.  

 

  

                                                           
2 Fonte: Nielsen Scantrack, Agosto/17 vs. Agosto/16 e vs. Julho/17 
3 Fonte: Nielsen Retail Index, Maio de 2017 vs. Maio de 2016 
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Pescados: O volume das vendas de pescados enlatados apresentou redução de 14,3% para 13,7 mil ton em 
6M17, contra 16,0 mil ton em 6M16, devido principalmente à redução de compras pelos distribuidores em 
função do nível de estoques de passagem dos últimos meses.  

Adicionalmente, cabe ressaltar a continuação da dificuldade de pesca de sardinha e atum no litoral brasileiro 
que ocasionou uma queda na oferta de matéria-prima, levando a níveis recordes de importação da matéria-
prima pelo setor.  

O preço líquido por quilo diminuiu 2,6%, para R$14,37 no 6M17 contra R$14,76 no 6M16, devido principalmente 
ao 1T17, ainda impactado por fortes negociações de preço de Quaresma vindas do quadrimestre anterior.  

Em participação de mercado, a Companhia apresentou crescimento de 1,0pp em sardinha e 1,4pp em atum, 
registrando 45,2% market share4 em sardinha e 23,6% de market share5 em atum, respectivamente. 

 

Segmento Alimentício Internacional 

A receita líquida de vendas e serviços no Segmento Alimentício Internacional aumentou 18,0%, ou R$53,0 
milhões, para R$347,5 milhões no 2T17 e aumentou 2,5%, ou R$ 15,9 milhões, para R$ 642,0 milhões no 6M17.  

Esse aumento foi devido principalmente ao crescimento dos resultados do Uruguai e melhoria de mix do 
portfólio de produtos e operacional no Chile, o que trouxe melhorias de margem e rentabilidade nas operações.  

No Chile continuamos o processo de reposicionamento do preço de nosso portfólio de valor agregado de 
produtos e a concretização dos ganhos de eficiência fabril, fruto dos investimentos realizados nos últimos meses. 

As operações do Uruguai continuam crescendo em volume principalmente devido à menor competitividade de 
preços dos EUA no mercado internacional e retorno do prêmio de preços do produto uruguaio em relação à 
Tailândia em linha com o preço histórico.  

Os resultados das operações do Peru seguem em linha com nossas expectativas, com expansão das margens 
operacionais, reflexo da redução da tarifa de importação (Direito Variável) incidente sobre importação da 
matéria-prima, expansão de pontos de venda e reformulações no time de vendas. Adicionalmente, continuamos 
o processo de expansão da originação de matéria-prima de produtores locais, elevando nossa competitividade 
de preços no mercado local. 

 

  

                                                           
4 Fonte: Nielsen Retail Index, Julho de 2017 vs. Julho de 2016 
5 Fonte: Nielsen Retail Index, Julho de 2017 vs. Julho de 2016 
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Desempenho Financeiro Consolidado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita 

A receita bruta de vendas e serviços atingiu R$1.341,4 milhões no 2T17, redução de 8,7% no trimestre. As 
deduções de vendas atingiram redução de 8,1% no trimestre. Esses dois fatores em conjunto geraram uma 
receita líquida de R$1.161,9 milhões (-8,7%).  

Esse resultado se deu, principalmente, pela redução da receita de vendas e serviços no Segmento Alimentício 
Brasileiro, parcialmente compensado pelo crescimento da receita de vendas e serviços no Segmento Alimentício 
Internacional, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

 

  

Demonstrativos (em R$ milhões) 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs. 6M17 6M16 6M17 vs.
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16 31-ago-17 31-ago-16 6M16

Receita Bruta 1.341,4       1.427,4       1.468,4      -6,0% -8,7% 2.768,8      2.778,9       -0,4%
Vendas Mercado Interno 1.166,1       1.307,55    1.351,5      -10,8% -13,7% 2.473,68    2.514,4       -1,6%
Vendas Mercado Internacional 175,2          119,9          116,9          46,2% 49,9% 295,1          264,5          11,5%

(-) Deduções de Vendas (179,5)         (201,8)         (195,4)        -11,1% -8,1% (381,3)        (369,7)         3,2%
Impostos sobre Vendas (85,9)           (95,4)           (97,1)           -10,0% -11,5% (181,4)        (182,4)         -0,6%
Devoluções e Abatimentos (93,5)           (106,4)         (98,2)           -12,1% -4,8% (199,9)        (187,2)         6,8%

Receita Líquida 1.161,9       1.225,6       1.273,1      -5,2% -8,7% 2.387,4      2.409,3       -0,9%
(-) Custo das Vendas e Serviços (879,6)         (928,2)         (920,1)        -5,2% -4,4% (1.807,8)     (1.762,5)     2,6%
Lucro Bruto 282,3          297,4          352,9          -5,1% -20,0% 579,7          646,8          -10,4%
(-) Despesas com Vendas (142,1)         (133,4)         (129,2)        6,5% 10,0% (275,5)        (257,5)         7,0%
(-) Despesas Gerais e Administrativas (59,0)           (61,6)           (71,0)           -4,2% -16,8% (120,6)        (124,1)         -2,8%
(+/-) Resultado da Equivalência Patrimonial 0,4               (0,9)             0,5              -146,9% -23,5% (0,5)             (0,5)             1,1%
(+) Outras Receitas Operacionais 10,2            4,5               2,3              127,2% 342,7% 14,7            (5,8)             -355,6%
Lucro Operacional (EBIT) 91,8            106,1          155,6          -13,5% -41,0% 197,8          259,0          -23,6%
(+/-) Resultado Financeiro (26,0)           (22,8)           (52,7)           14,2% -50,6% (48,8)           (85,4)           -42,8%

(-) Despesas Financeiras (52,4)           (54,7)           (67,5)           -4,3% -22,4% (107,0)        (117,0)         -8,5%
(+) Receitas Financeiras 26,3            31,9            14,8            -17,5% 77,8% 58,2            31,6            84,4%

Resultado antes Impostos 65,7            83,3            103,0          -21,1% -36,2% 149,0          173,6          -14,2%
Total Imposto de Renda / CSSL (25,4)           (22,1)           (39,4)           15,2% -35,5% (47,5)           (59,2)           -19,9%

Imposto de Renda / CSSL (6,8)             (16,8)           (29,5)           -59,3% -76,9% (23,6)           (50,7)           -53,5%
Imposto de Renda / CSSL Diferido (18,6)           (5,3)             (9,9)             251,0% 88,0% (23,9)           (8,5)             179,9%

Lucro Líquido 40,3            61,2            63,5            -34,1% -36,5% 101,5          114,4          -11,2%

Reconciliação EBITDA
Lucro Líquido 40,3            61,2            63,5            -34,1% -36,5% 101,5          114,4          -11,2%
(-) Resultado Financeiro Líquido 26,0            22,8            52,7            14,2% -50,6% 48,8            85,4            -42,8%
(+) Imposto de Renda / CSSL 25,4            22,1            39,4            15,2% -35,5% 47,5            59,2            -19,9%
(+) Depreciação e Amortização 22,5            21,3            21,3            5,7% 5,5% 43,8            44,4            -1,4%
(=) EBITDA 114,3          127,3          176,9          -10,3% -35,4% 241,6          303,4          -20,4%

Margens
Margem Bruta 24,3% 24,3% 27,7% 0,0pp -3,4pp 24,3% 26,8% -2,6pp
Margem EBITDA 9,8% 10,4% 13,9% -0,6pp -4,1pp 10,1% 12,6% -2,5pp
Margem Líquida 3,5% 5,0% 5,0% -1,5pp -1,5pp 4,3% 4,7% -0,5pp
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Segmento Alimentício Brasileiro 

A receita líquida de vendas e serviços atingiu R$814,4 milhões no 2T17, redução de 12,5% frente ao ano anterior 
devido, principalmente, ao impacto no resultado de arroz e açúcar, conforme descrito acima. A margem bruta 
permaneceu estável frente ao trimestre anterior em 23,6%, com redução de 3,6pp frente ao 2T16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento Alimentício Internacional 

A receita líquida de vendas e serviços atingiu R$347,4 milhões no 2T17, crescimento de 18,0% frente ao 2T16 e 
1T17. A margem bruta ficou estável e, relação ao ano anterior, atingindo 10,7% no 2T17. Esse crescimento se 
deu, principalmente, devido ao resultado favorável nas vendas no Chile e no Peru e à continuidade de resultados 
no Uruguai, conforme descrito na seção de desempenho operacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alimentício Brasil 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs. 6M17 6M16 6M17 vs.
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16 31-ago-17 31-ago-16 6M16

Receita Líquida 814,4       931,0       978,6       -12,5% -16,8% 1.745,5   1.783,2   -2,1%
Lucro Bruto 191,8       222,9       265,5       -14,0% -27,7% 414,8       484,3       -14,4%
EBITDA 76,9         96,9         137,4       -20,6% -44,0% 173,9       238,5       -27,1%
Lucro Líquido 24,2         38,7         43,0         -37,4% -43,6% 63,0         80,2         -21,5%

Reconciliação EBITDA

Lucro Líquido 24,2         38,7         43,0         -37,4% -43,6% 63,0         80,2         -21,5%

(-) Resultado Financeiro Líquido 20,5         20,8         47,5         -1,6% -56,8% 41,3         77,9         -46,9%

(+) Imposto de Renda / CSSL 17,4         23,5         33,1         -25,9% -47,4% 40,9         51,4         -20,4%

(+) Depreciação e Amortização 14,8         13,9         13,8         6,3% 7,3% 28,7         29,0         -1,2%

(=) EBITDA 76,9         96,9         137,4       -20,6% -29,4% 173,9       238,5       -27,1%

Margens

Margem Bruta 23,6% 23,9% 27,1% -0,4pp -3,6pp 23,8% 27,2% -3,4pp

Margem EBITDA 9,4% 10,4% 14,0% -1,0pp -4,6pp 10,0% 13,4% -3,4pp

Margem EBIT 7,6% 8,9% 12,6% -8,9pp -5,0pp 8,3% 11,7% -3,4pp

Margem Líquida 3,0% 4,2% 4,4% -1,2pp -1,4pp 3,6% 4,5% -0,9pp

Alimentício Internacional 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs. 6M17 6M16 6M17 vs.
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16 31-ago-17 31-ago-16 6M16

Receita Líquida 347,4       294,5       294,4       18,0% 18,0% 642,0       626,1       2,5%
Lucro Bruto 90,4         74,5         87,5         21,4% 3,4% 164,9       162,4       1,5%
EBITDA 37,3         30,4         39,6         22,8% -5,7% 67,7         64,9         4,3%
Lucro Líquido 16,1         22,5         20,6         -28,5% -21,9% 38,6         34,2         12,8%

Reconciliação EBITDA
Lucro Líquido 16,1         22,5         20,6         -28,5% -21,9% 38,6         34,2         12,8%
(+) Resultado Financeiro Líquido 5,5           2,0            5,1           181,1% 7,4% 7,5           7,5           -0,3%
(+) Imposto de Renda / CSSL 8,0           (1,4)          6,3           n.a. 26,7% 6,6           7,9           -16,3%
(+) Depreciação e Amortização 7,7           7,4            7,6           4,6% 2,2% 15,1         15,4         -1,8%
(=) EBITDA 37,3         30,4         39,6         22,8% -5,7% 67,7         64,9         4,3%

Margens
Margem Bruta 26,0% 25,3% 29,7% 0,7pp -3,7pp 25,7% 25,9% -0,3pp
Margem EBITDA 10,7% 10,3% 13,4% 0,4pp -2,7pp 10,6% 10,4% 0,2pp
Margem EBIT 8,5% 7,8% 10,9% 0,7pp -2,4pp 8,2% 7,9% 0,3pp
Margem Líquida 4,6% 7,6% 7,0% -3,0pp -2,4pp 6,0% 5,5% 0,5pp
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Custo da Vendas e Serviços 

Os custos das vendas e serviços apresentaram redução de 5,2%, ou R$48,5 milhões devido, principalmente, à 
redução do custo de aquisição de matéria-prima. O percentual dos custos das vendas e serviços na receita líquida 
permaneceu estável em 75,7% no período de 2T17 em relação ao 1T17. Adicionalmente, neste período houve 
redução da margem bruta em 3,4pp em relação ao 2T16, principalmente devido a: 

(i) queda do preço de venda de arroz, feijão e açúcar superior à queda do custo de aquisição da 
matéria-prima; e 

(ii) redução do volume de vendas em relação ao 1T17 e 2T16, com impacto no efeito dilutivo de 
frete e gastos gerais de produção.  

 

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) 

O SG&A aumentou 6,5%, ou R$6,2 milhões, para R$201,1 milhões em 2T17 devido principalmente às operações 
no Segmento Alimentício Brasileiro que tiveram aumento das despesas de pessoal resultante do incremento do 
time de vendas e custos relacionados a redução do quadro industrial em Pescados, sendo parcialmente 
compensado pela redução de despesas de marketing e de frete. Como percentual da receita líquida de vendas 
e serviços, o SG&A aumentou para 17,3% no 2T17 contra 15,9% no 1T17. 

 

EBITDA 

O EBITDA consolidado atingiu R$114,3 milhões no 2T17, com margem de 9,8% no período. A margem EBITDA 
apresentou redução de 0,5 ponto percentual em relação ao 1T17 e em 4,0pp em relação ao 2T16 devido à 
compressão da margem pela redução dos preços de vendas em grãos e açúcar superior à queda do custo da 
matéria-prima.  

 

Resultado Financeiro Líquido 

O resultado financeiro líquido apresentou aumento de 14,2%, ou R$3,2 milhões, de uma despesa financeira 
líquida de R$26,0 milhões no 2T17 vs. R$22,8 milhões no 1T17. Esse crescimento se deu em função da: 

(i) Redução de 12,7%, ou R$4,7 milhões, nas despesas com juros sobre empréstimos, para R$32,7 
milhões contra R$37,4 milhões, decorrente da redução da taxa média de juros no mercado e 
redução do custo de endividamento da Companhia; e  

(ii) Aumento de R$5,6 milhões na receita com variação monetária devido à atualização em agosto 
de 2017 do ressarcimento e crédito de Cofins.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Despesas e Receitas Financeiras 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs.
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16
Despesas e Receitas Financeiras (26,0)        (22,8)        (52,7)        14,2% -50,6%
Despesas Financeiras (52,4)        (54,7)        (67,5)        -4,3% -22,4%
Juros sobre Empréstimos (32,7)        (37,4)        (44,5)        -12,7% -26,5%
Derivativos (13,1)        (11,9)        -           10,1% -  
Variação Cambial (1,0)          (0,9)          (4,1)          4,2% -76,1%
Variação Monetária (0,8)          (0,8)          (1,2)          0,8% -38,0%
Outras (4,8)          (3,7)          (17,7)        31,4% -72,8%-  -  
Receitas Financeiras 26,3         31,9         14,8         -17,5% 77,8%
Juros 1,4           2,0            3,7           -32,0% -62,6%
Descontos 0,4           1,9            1,0           -77,5% -59,4%
Aplicações Financeiras 8,2           11,7         9,2           -29,6% -10,7%
Derivativos 9,3           13,9         -           -33,1% -  
Variação Cambial 0,5           1,4            1,3           -68,0% -64,0%
Variação Monetária 6,6           1,0            (0,3)          n.a. n.a.
Outras (0,0)          0,0            (0,1)          -200,0% -99,1%
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Imposto de Renda e CSLL 

Imposto Corrente 
O imposto de renda e a contribuição social corrente apresentaram redução de 59,3%, ou R$10,0 milhões, para 
R$6,8 milhões no 2T17 contra R$16,8 milhões no mesmo período de 2016. Essa redução ocorreu, 
principalmente, devido à diminuição da base tributável do resultado, e à tributação do lucro no exterior.  
 
Imposto Diferido 
O imposto de renda e a contribuição social diferido aumentou 251,0%, ou R$8,7 milhões, para R$18,6 milhões 
no 2T17 contra R$9,9 milhões no mesmo período de 2016. Esse aumento foi devido, principalmente, pela 
realização de intangível e aumento de provisões.  
 
Lucro Líquido 

Levando os fatores descritos acima em consideração, o lucro líquido consolidado atingiu R$40,3 milhões no 
2T17, com margem líquida de 3,5% no período. A margem comprimiu 1,5pp em relação ao trimestre anterior e 
mesmo período de 2016.  

 

Endividamento e Caixa 
 

 
 

A Companhia segue firme em sua estratégia de gerenciamento de seu endividamento, com foco na redução de 
seu custo de dívida e melhoria do perfil de amortização do endividamento.  

Os empréstimos e financiamentos diminuíram em 26,7%, passando para R$506,8 milhões contra R$691,0 
milhões em agosto de 2017 e maio de 2017, respectivamente devido à redução da utilização de linhas de capital 
de giro com custos mais altos em relação as recentes captações no mercado de capitais realizados pela 
Companhia.  

 

  

Endividamento 2T17 1T17 2T17 vs.
31-ago-17 31-mai-17  1T17

Endividamento Total 1.636,2            1.397,9            17,0%
Empréstimos e Financiamentos 506,8               691,0               -26,7%
Debêntures | CRA 1.129,4            706,9               59,8%
Curto Prazo 471,5               608,4               -22,5%
Longo Prazo 1.164,7            789,5               47,5%

Moedas:
R$ 1.233,0            1.078,2            14,4%
USD 216,0               155,7               38,7%
CLP 57,6                  40,8                  41,1%
PEN 129,5               123,1               5,2%

Endividamento líquido/EBITDA UDM
(+) Dívida bruta 1.636,2            1.397,9            17,0%
(-) Caixa, disponibil idades e 
aplicações financeiras

421,2               323,9               30,1%

= Dívida líquida 1.215,0            1.074,0            13,1%
EBITDA UDM 485,2               547,9               -11,4%
Dívida líquida/EBITDA UDM 2,5x 2,0x 0,5pp
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Adicionalmente, o saldo de debêntures apresentou crescimento 
de 59,8%, devido à 6ª emissão de debêntures no valor de R$405 
milhões no dia 19 de maio de 2017 (2º. CRA), da espécie 
quirografária em duas séries. A 1ª. série no valor de R$238 milhões 
foi emitida ao custo de 97% a.a. do CDI e prazo de 3 anos e a 2ª. 
série, no valor de R$ 167 milhões ao custo de 98% a.a. do CDI com 
prazo de 4 anos. Os recursos captados com emissão das 
debêntures que serviram como lastro para emissão dos referidos 
CRAs são destinados para a compra de açúcar da Companhia. 

Em relação a maio de 2017, o aumento do endividamento líquido 
deve-se a sazonalidade histórica do capital de giro, principalmente 
em nossas operações no Uruguai que atinge o pico de estoques 
em Junho e, posteriormente, reduz-se até o final do ano fiscal.  

Comparado ao mesmo período no ano anterior, o endividamento líquido registrou aumento em função da 
retomada do financiamento ao produtor (Programa de Fomento) nas operações Internacionais, principalmente 
no Uruguai em linha com a variação histórica do passivo da Companhia. 

Consequentemente a Companhia registrou endividamento líquido/EBITDA UDM de 2,5x no 2T17 vs. 2,0x no 
trimestre anterior. Adicionalmente, os recursos líquidos da oferta primária do IPO serão refletidos somente no 
balanço do próximo trimestre. 

 

Capital de Giro 

Vale destacar que a Companhia continua perseguindo maior eficiência na gestão de seu capital de giro, com 
melhoria do prazo de contas a receber para 43 dias no 2T17 (-6,5% vs. 2T16) e, principalmente, redução dos 
estoques para 98 dias (-10,8% vs. 2T16) no no 2T17, conforme abaixo: 

 
 

 

CAPEX 

O Capex do 2T17 foi de R$31,0 milhões, com crescimento 127,7% vs. 2T16 principalmente em função de 
melhorias de eficiência no segmento de Pescados e Grãos no Brasil, manutenções programadas no Peru e Chile 
e expansão da capacidade de armazenagem no Uruguai. Adicionalmente, realizamos a inauguração do novo 
escritório central da Companhia em São Paulo.  

Capital de Giro 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs.
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16
Receita Líquida UDM 4.925,9   5.037,1    4.652,0   -2,2% 5,9%
Custo das Vendas e Serviços UDM (3.771,9)  (3.812,4)  (3.452,4)  -1,1% 9,3%
Ativos

Estoques 1.233,0   1.438,3    1.336,7   -14,3% -7,8%
Estoques 1.017,1   1.131,4    1.044,3   -10,1% -2,6%
Dias Estoques 98,4        108,3      110,4      -9,1% -10,8%
Adiantamento a Fornecedores 215,8       306,8       292,4       -29,7% -26,2%
Dias Adiantamento a Fornecedores 16,0        22,2         22,9        -28,1% -30,3%

Contas a Receber 579,7 602,9 585,8 -3,9% -1,0%
Dias Contas a Receber 43,0        43,7         46,0        -1,7% -6,5%

Passivos
Fornecedores 380,5 804,4 490,3       -52,7% -22,4%

Dias Fornecedores 36,8        77,0         51,8        -52,2% -29,0%
Capital de Giro 1.432,1   1.236,8    1.432,2   15,8% 0,0%

Dias Capital de Giro 106,1      89,6         112,4      18,4% -5,6%
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Eventos Subsequentes 
 

Oferta Inicial de Ações (IPO) 

Em 25 de julho de 2017, a Camil protocolou o pedido de registro de companhia aberta e de sua oferta inicial de 
ações junto à CVM, dando início ao processo de listagem e negociação das ações da Companhia no segmento 
do Novo Mercado da B3. O lançamento da transação foi realizado em 30 de agosto de 2017 e em 26 de setembro 
de 2017, o preço por ação foi fixado em R$9,00 por ação ordinária (ON). 

No dia 28 de setembro de 2017, as ações da Companhia começaram a ser negociadas na B3 no segmento do 
Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3, sob a sigla “CAML3”. O IPO consistiu em uma 
oferta primária de 41.000.000 de ações ordinárias (ONs) e uma oferta secundária de 86.500.000 milhões de 
ações ordinárias, totalizando R$ 1.120,0 milhões líquidos de comissões e despesas. 

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária foram de R$357,0 milhões, após a dedução das comissões 
e despesas estimadas.  

Com o início da negociação das ONs, sem considerar as ações suplementares (greenshoe), um montante de 
127.500.000 ações ordinárias, que correspondem a 31,09% do capital social da Companhia, está em circulação 
no mercado. Após o encerramento do IPO, a Companhia continua sendo controlada pela Camil Investimentos 
S.A..  

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) suporte para 
crescimento orgânico e potenciais aquisições; (ii) internalização das atividades de empacotamento de açúcar; e 
(iii) reforço no capital de giro. Os recursos da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos acionistas 
vendedores do IPO. 

 

 

Auto de Infração 
Em 3 de outubro de 2017, a Companhia tomou conhecimento do auto de infração da Receita Federal do Brasil 
no valor total de R$ 270,1 milhões (incluindo multa e juros), devido ao questionamento da amortização fiscal 
dos ágios gerados pelas incorporações ocorridas entre 2011 a 2012 das empresas Femepe, Canadá, GIF Codajas 
e Docelar.  

A autuação corresponde às amortizações ocorridas entre 2011 a 2015 no valor de R$ 198,4 milhões relativo ao 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 71,7 milhões referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). 

O entendimento da Administração é de que o ágio foi constituído regularmente, em estrita conformidade com 
a legislação fiscal, atendendo os requisitos dispostos no artigo 385, § 2º, inciso II e § 3º, combinado com o artigo 
386, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). Baseado na avaliação de risco efetuada pelos 
assessores legais da Companhia, R$209,6 milhões foram classificados como expectativa de perda possível (valor 
principal, juros e multa isolada) e R$60,5 milhões foram classificados como expectativa de perda remota (multa 
de ofício qualificada). 
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Anexos 
 

Balanço Patrimonial Consolidado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEMONSTRATIVOS ANUAIS
Em milhões R$, exceto se especificado
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 Var.

Ativo Circulante 2.331,3      2.489,3       -6,3%
Caixa e Equivalentes de Caixa 202,2         268,6          -24,7%

Caixa e Equivalentes de Caixa 42,4           48,2            -12,1%
Investimentos de Curto Prazo 159,8         220,4          -27,5%

Aplicações Financeiras 184,7         21,8            748,9%
Contas a Receber 579,7         602,9          -3,9%
Estoques 1.233,0      1.438,3       -14,3%
Impostos a Recuperar 60,3           73,9            -18,4%
Partes Relacionadas 11,5           17,1            -32,9%
Outros Ativos Circulantes 49,8           56,6            -11,9%
Despesas Antecipadas 10,2           10,2            0,0%

Ativo Não Circulante 1.451,7      1.455,6       -0,3%

Ativo Realizável a Longo Prazo 62,0           59,3            4,7%
Aplicações Financeiras 34,3           33,5            2,4%
Impostos a Recuperar 1,7              1,7               -4,1%
Estoques 12,4           8,1               52,6%
Depósitos Judiciais 8,7              8,2               6,5%
Outros Ativos Longo Prazo 4,9              7,7               -35,9%

Ativo Permanente 1.389,7      1.396,4       -0,5%
Investimentos 27,2           27,6            -1,5%
Imobilizado Líquido 799,3         802,7          -0,4%
Ativo Intangível 563,2         566,0          -0,5%

Ativo Total 3.783,0      3.944,9       -4,1%

Passivo Circulante 1.038,0      1.623,7       -36,1%
Fornecedores 380,5         804,4          -52,7%
Derivativos 0,3              0,4               -31,5%
Empréstimos e Financiamentos 274,5         432,6          -36,5%
Debêntures 197,0         175,8          12,1%
Partes Relacionadas 5,8              4,2               37,5%
Salários, Provisões e Contribuições Sociais 27,1           43,0            -37,0%
Impostos a Pagar 15,5           30,6            -49,4%
Provisão para férias e Encargos 38,8           36,2            7,4%
Parcelamento de Impostos 9,9              10,2            -2,9%
Outros Passivos Circulantes 88,5           86,2            2,7%

-  
Passivo Longo Prazo 1.369,1      979,8          39,7%

Empréstimos e Financiamentos 232,2         258,7          -10,2%
Debêntures 932,4         531,1          75,6%
Parcelamento de Impostos 47,1           48,7            -3,2%
Imposto de Renda Diferido 122,5         105,9          15,7%
Provisão para Contingências 34,7           35,1            -1,4%
Outros Passivos Longo Prazo 0,1              0,2               -75,0%

Passivo Total 2.407,1      2.603,4       -7,5%

Capital Social Realizado 581,4         581,4          0,0%
Reservas de Lucros 483,3         442,0          9,4%

Reserva Legal 49,2           47,2            4,3%
Lucros a Distribuir 434,1         394,8          10,0%

Reserva de Capital 68,4           -              -  
Ajuste de Avaliação Patrimonial -             318,2          -100,0%
Outros Resultados Abrangentes 242,9         -              -  
Patrimônio Líquido 1.376,0      1.341,5       2,6%

Passivo Total & Patrimônio Líquido 3.783,0      3.944,9       -4,1%
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Fluxo de Caixa Consolidado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FLUXO DE CAIXA 2T17 1T17 2T16 2T17 vs. 2T17 vs. 6M17 6M16 6M17 vs.
Data Fechamento 31-ago-17 31-mai-17 31-ago-16  1T17  2T16 31-ago-17 31-ago-16 6M16

Lucro Líquido antes de Impostos e Contribuição Social 65,7          61,2          103,0        7,4% -36,2% 149,0          173,6          -14,2%
Resultado de Equiv. Patrimonial (0,4)           0,9            (0,5)           -146,9% -23,5% 0,5               0,5               1,1%
Encargos Financeiros provisionados 32,7          37,4          44,5          -12,7% -26,5% 70,1            85,2            -17,7%
Provisão Devedores Duvidosos (1,5)           (0,4)           3,7            271,7% -139,1% (1,8)             6,2               -129,7%
Provisão para Descontos (4,5)           (2,2)           (1,8)           106,6% 151,2% (6,6)             1,3               n.a
Provisão Demandas Judiciais (0,5)           3,6            (0,1)           -113,6% 362,3% 3,1               1,3               148,2%
Provisão outras contas (12,9)         12,9          (0,4)           n.a. n.a. -              4,8               -100,0%
Variação Cambial Caixa e Equivalentes (0,2)           0,2            (3,2)           n.a. -92,9% -              (5,5)             -100,0%
Impostos Diferidos (5,3)           5,3            1,4            n.a. n.a. -              -              -  
Depreciação 20,8          19,6          19,0          5,8% 9,1% 40,4            39,9            1,2%
Amortização 1,8            1,7            2,3            4,7% -24,1% 3,4               4,5               -24,6%
Baixa bens do Imobilizado 4,0            0,3            0,7            n.a. n.a. 4,3               0,7               n.a
Outras Desp. Não-Caixa 2,3            -            -            -  -  2,3               -              -  

Recursos de Operações 102,0        140,5        168,5        -27,4% -39,5% 264,6       312,5          -15,3%

(Aum.) / Dim. Em:
Ativo Circulante 250,0        (394,9)      (10,0)         -163,3% -2590,7% (144,9)         (560,0)         -74,1%
Contas a Receber 27,3          84,0          (20,5)         -67,5% -233,2% 111,3          (23,9)           n.a
Estoques 188,3        (463,5)      (26,7)         -140,6% -806,1% (275,3)         (574,4)         -52,1%
Outros Ativos Circulantes 34,5          (15,4)         37,1          -324,3% -7,2% 19,1            38,3            -50,1%

Passivo Circulante (462,5)      353,6        (403,0)      -230,8% 14,8% (108,9)         43,5            -350,6%
Fornecedores (415,4)      326,2        (340,9)      -227,4% 21,9% (89,2)           69,7            -228,0%
Sal., Prov. e Contr. Sociais (12,6)         13,0          (3,3)           -197,4% 279,6% 0,3               14,2            -97,6%
Obrigações Tributárias (43,7)         (2,9)           (50,2)         1405,0% -13,0% (46,6)           (64,1)           -27,3%
Outros Passivos Circulantes e não circulantes 6,2            20,3          (11,2)         -69,3% -155,8% 26,6            23,6            12,7%
Pagamento de IRPJ e CSLL 3,0            (3,0)           2,6            -200,0% 14,6% -              -              -  

Fluxo de Caixa de Operações (110,5)      99,2          (244,5)      -211,4% -54,8% 10,8            (204,1)         -105,3%

Aplicações Financeiras (164,6)      449,0        (38,6)         -136,7% 326,0% 284,4          (51,3)           n.a
Aumento de Capital -            -            73,7          -  -100,0% -              73,7            -100,0%
Custo na emissão de ações 3,9            -            -            -  -  3,9               -              -  
Venda Imobilizado (1,9)           1,9            -            -200,0% -  -              4,8               -100,0%
Investimentos em Intangível (1,1)           (0,1)           (1,9)           2151,0% -39,5% (1,2)             (2,1)             -43,7%
Adições Imobilizado (31,1)         (15,0)         (13,6)         107,0% 128,0% (46,1)           (26,5)           73,7%

Fluxo de Caixa de Investimentos (194,8)      435,9        19,6          -144,7% n.a. 241,0          (1,4)             n.a.

Captação (liquidação) de Empréstimos 243,7        (242,4)      308,9        -200,6% -21,1% 1,4               193,8          -99,3%
Juros pagos sobre Empréstimos (25,6)         (63,9)         (44,2)         -59,9% -42,1% (89,4)           (89,0)           0,5%
Dividendos e JSCP -            (100,0)      (73,7)         -100,0% -100,0% (100,0)         (73,7)           35,6%
Outros (2,1)           -            -            -  -  (2,1)             -              -  

Fluxo de Caixa Financiamento 216,0        (406,2)      191,0        -153,2% 13,1% (190,2)         31,1            n.a.

Variação cambial sobre Caixa e Equivalentes 0,8            -            -            -  -  0,8               -              -  

Variação em Disponibilidades 62,5          128,9        (174,4)      -51,5% -135,8% 62,5            (174,4)         -135,8%
Disponibil idades Início Período 139,7        139,7        441,4        0,0% -68,3% 139,7          441,4          -68,3%
Disponibil idades Final  Período 202,2        268,6        267,0        -24,7% -24,3% 202,2          267,0          -24,3%
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Disclaimer 

Arredondamentos 

Certas porcentagens e outros valores incluídos neste documento foram arredondados para facilitar a sua 
apresentação. Dessa forma, os números apresentados como totais em algumas tabelas podem não representar 
a soma aritmética dos números que os precedem e podem diferir daqueles apresentados nas demonstrações 
financeiras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


