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COMENTÁRIOS DE DESEMPENHO  

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES E SEIS MESES 
FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2017 

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. 

Principais Indicadores Financeiros  

Destaques Financeiros 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 1.161,9    1.225,6    1.273,1    -5,2% -8,7% 2.387,4    2.409,3    -0,9%

Alimentício Brasil 814,4       931,0       978,6       -12,5% -16,8% 1.745,5    1.783,2    -2,1%
Alimentício Internacional 347,4       294,5       294,4       18,0% 18,0% 642,0        626,1        2,5%

Lucro Bruto 282,3       297,4       352,9       -5,1% -20,0% 579,7        646,8        -10,4%
Margem Bruta 24,3% 24,3% 27,7% 0,0pp -3,4pp 24,3% 26,8% -2,6pp

EBITDA 114,3       127,3       176,9       -10,3% -35,4% 241,6        303,4        -20,4%
Margem EBITDA 9,8% 10,4% 13,9% -0,6pp -4,1pp 10,1% 12,6% -2,5pp

Lucro Líquido 40,3          61,2          63,5          -34,1% -36,5% 101,5        114,4        -11,2%
Margem Líquida 3,5% 5,0% 5,0% -1,5pp -1,5pp 4,3% 4,7% -0,5pp
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Comentários de Desempenho 
 

 

A Receita Líquida Consolidada atingiu R$1.161,9 milhões no trimestre, redução de 8,7% frente ao mesmo 
período do ano anterior e queda de 5,2% em comparação com o primeiro trimestre de 2017. No acumulado do 
ano, o mesmo indicador atingiu R$2.387,4 milhões, redução de 0,9% frente aos seis meses acumulados de 2016.  

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: 

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

 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.  

 

 

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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O Custo da 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. 

As Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) aumentaram em 6,5% no 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.   

Levando em consideração os fatores acima, 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.  

O Resultado Financeiro Líquido apresentou aumento de 14,2%, em função da redução de 12,7% 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 pelo aumento de R$5,6 milhões na 
receita com variação monetária devido à atualização em agosto de 2017 do ressarcimento e crédito de Cofins.   

O Imposto Corrente e a contribuição social corrente reduziram 59,3%, 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. O Imposto Diferido e a contribuição social diferido 
aumentou 251,0% para R$18,6 milhões no 2T17 contra R$5,3 milhões no mesmo período de 2017. Esse aumento 
foi devido, principalmente, pela realização de intangível e aumento de provisões.  

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.  

 
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. 
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Relatório de revisão do auditor independente sobre as informações contábeis
intermediárias condensadas

Aos Administradores e Acionistas da
Camil Alimentos S.A.
São Paulo (SP)

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias condensadas, individuais e consolidadas, da
Camil Alimentos S.A. (“Companhia”), contidas no formulário de informações trimestrais (ITR)
referentes ao trimestre findo em 31 de agosto de 2017, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de agosto de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, para
os períodos de três e seis meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis
intermediárias condensadas individuais e consolidadas de acordo com o pronunciamento técnico
CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a
de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa
revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias condensadas individuais e
consolidadas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações contábeis intermediárias condensadas individuais e consolidadas incluídas nas
informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações trimestrais - ITR, e
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.



2

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

Revisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas,
referente ao período de seis meses findo em 31 de agosto de 2017, preparadas sob responsabilidade
da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de
acordo com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração de informações trimestrais - ITR
e considerada informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da DVA.
Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos
anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve
a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

São Paulo, 11 de outubro de 2017.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Douglas Travaglia Lopes Ferreira
Contador CRC-1SP218313/O-4
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Camil Alimentos S.A.

Balanços patrimoniais
31 de agosto de 2017 e 28 de fevereiro de 2017
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 149.795 95.005 202.187 139.698
Aplicações financeiras 4 184.708 470.677 184.708 470.677
Contas a receber de clientes 5 381.398 479.236 579.690 676.680
Estoques 6 666.317 579.245 1.232.966 953.862
Instrumentos Financeiros - Derivativos - 614 - 614
Impostos a recuperar 55.473 67.597 60.283 75.744
Partes relacionadas 11 11.207 5.498 11.479 10.218
Outros créditos 24.024 20.591 49.819 41.104
Despesas do exercício seguinte 3.981 8.095 10.179 11.236
Total do ativo circulante 1.476.903 1.726.558 2.331.311 2.379.833

Não circulante
Aplicações financeiras 4 34.312 32.597 34.312 32.597
Impostos a recuperar 1.654 1.867 1.654 1.867
Partes relacionadas 11 17.524 15.934 - -
Estoques 6 11.201 8.604 12.426 9.766
Depósitos judiciais 7.064 8.776 8.703 9.220
Outros créditos 1.694 4.867 4.943 9.462

73.449 72.645 62.038 62.912

Investimentos 7 818.520 765.331 27.228 27.258
Imobilizado 8 493.010 494.095 799.318 797.746
Intangível 9 225.919 229.201 563.150 562.889
Total do ativo não circulante 1.610.898 1.561.272 1.451.734 1.450.805

Total do ativo 3.087.801 3.287.830 3.783.045 3.830.638
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Controladora Consolidado
Nota 31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores 196.259 322.575 380.547 467.881
Empréstimos e financiamentos 10a 54.235 488.872 274.505 634.093
Instrumentos Financeiros - Derivativos 16 283 - 283 -
Debêntures 10b 196.977 146.078 196.977 146.078
Partes relacionadas 11 9.698 26.060 5.810 4.546
Obrigações sociais 16.254 26.846 27.114 37.918
Impostos a recolher 4.926 24.222 15.494 34.793
Provisão para férias e encargos 22.259 16.579 38.842 27.407
Programa de parcelamento especial 9.760 9.613 9.918 9.780
Outras contas a pagar 6.165 7.823 88.547 47.873
Total do passivo circulante 516.816 1.068.668 1.038.037 1.410.369

Não circulante
Empréstimos e financiamentos 10a 76.948 81.672 232.246 262.743
Debêntures 10b 932.435 614.376 932.435 614.376
Programa de parcelamento especial 46.358 49.871 47.145 50.745
Imposto de renda diferido 16 107.129 83.209 122.522 99.935
Provisão para demandas judiciais 12 32.109 29.256 34.654 31.539
Outras contas a pagar 55 55 55 208
Total do passivo não circulante 1.195.034 858.439 1.369.057 1.059.546

Patrimônio líquido
Capital social 13a 581.374 581.374 581.374 581.374
Reserva de capital 68.406 70.510 68.406 70.510
Reservas de lucros 483.310 479.697 483.310 479.697
Outros resultados abrangentes 242.861 229.142 242.861 229.142
Total do patrimônio líquido 1.375.951 1.360.723 1.375.951 1.360.723

Total do passivo e do patrimônio líquido 3.087.801 3.287.830 3.783.045 3.830.638

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas..
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Camil Alimentos S.A.

Demonstrações dos resultados
Períodos de seis meses findos em 31 de agosto de 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação, expresso em reais)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Nota
01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/06/2017 a
31/08/2017

01/06/2016 a
31/08/2016

01/06/2017 a
31/08/2017

01/06/2016 a
31/08/2016

Receita líquida de vendas e serviços 17 1.747.194 1.784.326 2.387.444 2.409.288 816.011 979.795 1.161.885 1.273.071
Custos das vendas e serviços 18 (1.330.680) (1.297.048) (1.807.789) (1.762.504) (622.604) (712.820) (879.630) (920.145)

Lucro bruto 416.514 487.278 579.655 646.784 193.407 266.975 282.255 352.926
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 18 (190.962) (176.122) (275.490) (257.463) (96.487) (89.974) (142.100) (129.196)
Despesas gerais e administrativas 18 (91.603) (95.041) (120.598) (124.127) (44.499) (56.014) (59.020) (70.960)
Resultado de equivalência patrimonial 7 37.373 34.434 (465) (460) 14.926 20.699 410 536
Outras receitas (despesas) operacionais 10.895 (6.497) 14.703 (5.753) 10.069 2.082 10.209 2.306
Lucro antes das receitas e despesas financeiras 182.217 244.052 197.805 258.981 77.416 143.768 91.754 155.612
Despesas financeiras 15 (92.333) (99.892) (107.049) (116.951) (44.160) (58.204) (52.357) (67.467)
Receitas financeiras 15 51.050 20.266 58.224 31.582 23.681 10.412 26.328 14.811
Resultado antes dos impostos 140.934 164.426 148.980 173.612 56.937 95.976 65.725 102.956
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 14 (15.498) (39.498) (23.582) (50.707) (899) (22.186) (6.819) (29.526)
Diferido 14 (23.920) (10.554) (23.882) (8.531) (15.719) (10.247) (18.587) (9.887)
Total Imposto de renda e contribuição social (39.418) (50.052) (47.464) (59.238) (16.618) (32.433) (25.406) (39.413)
Lucro líquido do período 101.516 114.374 101.516 114.374 40.319 63.543 40.319 63.543

Lucro líquido, básico e diluído, por ação do
capital social – R$

0,28 0,31 0,28 0,31 0,11 0,17 0,11 0,17
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Camil Alimentos S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes
Períodos de seis meses findos em 31 de agosto de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Controladora e Consolidado Controladora e Consolidado
01/03/2017 a

31/08/2017
01/03/2016 a

31/08/2016
01/06/2017 a

31/08/2017
01/06/2016 a

31/08/2016

Lucro líquido do período 101.516 114.374 40.319 63.543

Outros resultados abrangentes:
Variação cambial sobre investimentos no exterior 15.816 (144.958) (3.752) (79.393)

Resultado abrangente do período, líquido de impostos 117.332 (30.584) 36.567 (15.850)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas.
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Camil Alimentos S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Controladora e Consolidado
Períodos de seis meses findos em 31 de agosto de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros

Nota
Capital
social

Reserva de
capital

Reserva
legal

Lucros a
distribuir

Lucros
acumulados

Outros
resultados

abrangentes e
custo atribuído Total

Saldos em 29 de fevereiro de 2016 527.428 - 34.024 396.756 - 468.230 1.426.438
Variação cambial sobre investimentos no exterior - - - - - (144.958) (144.958)
Realização depreciação do valor justo, líquido de
impostos - - - - 2.084 (2.084) -

Aumento de Capital 73.724 - - - - - 73.724
Cisão (19.779) - - - - - (19.779)
Lucro líquido do período - - - - 114.374 - 114.374
Destinação proposta:
Distribuição de Dividendos - - - - (73.724) - (73.724)
Constituição de reserva legal - - 5.719 - (5.719) - -

Saldos em 31 de agosto de 2016 581.373 - 39.743 396.756 37.015 321.188 1.376.075

Saldos em 28 de fevereiro de 2017 581.374 70.510 44.101 435.596 - 229.142 1.360.723
Variação cambial sobre investimentos no exterior 7 - - - - - 15.816 15.816
Realização depreciação do valor justo, líquido de
impostos - - - - 2.097 (2.097) -
Aumento de capital - - - - - - -
Custo na emissão de ações - (2.104) - - - - (2.104)
Lucro líquido do período - - - - 101.516 - 101.516
Destinação proposta:
Distribuição de Dividendos 13b - - - (100.000) - - (100.000)
Constituição de reserva legal - - 5.076 - (5.076) - -
Saldos em 31 de agosto de 2017 581.374 68.406 49.177 335.596 98.537 242.861 1.375.951

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas.



8

Camil Alimentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de seis meses findos em 31 de agosto de 2017 e 2016

Controladora Consolidado
01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos sobre a renda nas operações em
continuidade 140.934 164.426 148.980 173.612

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial (37.373) (34.434) 465 460
Encargos financeiros provisionados 61.411 75.016 70.091 85.191
Provisão para devedores duvidosos (1.988) 3.977 (1.849) 6.216
Provisão para descontos (6.638) 1.300 (6.638) 1.300
Provisão para demandas judiciais 2.853 849 3.115 1.255
Reversão de outras contas (14.232) 4.799 2.292 4.799
Depreciações 24.417 22.548 40.371 39.878
Amortizações 3.328 4.500 3.423 4.541
Baixa bens do imobilizado 3.201 552 4.338 719
Outras - - - (5.474)

175.913 243.533 264.588 312.497
Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes 106.464 (54.509) 111.267 (23.936)
Estoques (88.291) (325.407) (275.267) (574.408)
Outros ativos circulantes e não circulantes 18.248 22.763 19.095 38.302
(Redução) aumento nos passivos
Fornecedores (142.678) 20.147 (89.232) 69.705
Salários e encargos a pagar (4.912) 2.481 342 14.234
Obrigações tributárias (38.160) (33.317) (46.592) (64.056)
Outros passivos circulantes e não circulantes 229 9.182 26.568 23.571
Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais 26.813 (115.127) 10.769 (204.091)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aplicações financeiras, líquidas 284.254 (26.658) 284.407 (51.307)
Dividendos recebidos - 63.541 - -
Venda de imobilizado 3.937 - 3.937 4.849
Adições ao intangível - (1.983) (1.199) (2.130)
Adições ao imobilizado (26.579) (9.839) (46.100) (26.545)
Caixa gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos 261.612 25.061 241.045 (75.133)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Captação de empréstimos 440.330 197.567 715.954 620.983
Liquidação de empréstimos (490.884) (202.779) (714.578) (427.195)
Juros pagos sobre empréstimos (80.977) (80.719) (89.444) (88.985)
Dividendos distribuídos pagos (100.000) (73.724) (100.000) (73.724)
Aumento de capital - 73.724 - 73.724
Custo na emissão de ações (2.104) - (2.104) -
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamento (233.635) (85.931) (190.172) 104.803
Variação cambial sobre caixa e equivalentes - - 847 -
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 54.790 (175.997) 62.489 (174.421)

Caixa e equivalentes de caixa no início do ano / período 95.005 352.519 139.698 441.377
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano / período 149.795 176.522 202.187 266.956
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 54.790 (175.997) 62.489 (174.421)
Transações que não envolveram caixa:
Redução de capital com baixa de imobilizado - (19.778) - (19.778)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas.
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Camil Alimentos S.A.

Demonstrações dos valores adicionados
Períodos de seis meses findos em 31 de agosto de 2017 e 2016
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Receitas
Vendas de mercadoria, produtos e serviços 1.912.075 1.949.626 2.609.205 2.564.230
Outras receitas 15.094 2.106 20.315 12.098
Provisão (reversão) de créditos de liquidação duvidosa 696 (3.966) 95 (5.213)

1.927.865 1.947.766 2.629.615 2.571.115
Insumos adquiridos de terceiros
Custos produtos, mercadorias e serviços vendidos (1.162.196) (1.126.569) (1.601.429) (1.487.537)
Materiais, energia, serviços terceiros, outros (275.456) (267.416) (376.268) (364.395)
Outros (4.200) (18.068) (5.600) (27.303)

(1.441.852) (1.412.053) (1.983.297) (1.879.235)

Valor adicionado bruto 486.013 535.713 646.318 691.880

Retenções
Depreciação, amortização e exaustão (27.745) (27.048) (43.794) (44.418)

(27.745) (27.048) (43.794) (44.418)
Valor adicionado líquido produzido 458.268 508.665 602.524 647.462

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 37.373 34.434 (465) (460)
Receitas financeiras 51.050 20.266 58.224 31.582

88.423 54.700 57.759 31.122
Valor adicionado total a distribuir 546.691 563.365 660.283 678.584

Distribuição do valor adicionado
Pessoal

Remuneração direta 72.429 72.610 131.842 128.905
Benefícios 27.388 26.546 34.251 34.107
FGTS 9.121 6.338 9.121 6.338
Outros 26.287 21.840 26.310 21.873

135.225 127.334 201.524 191.223
Impostos, taxas e contribuições

Federais 64.669 71.829 73.494 81.778
Estaduais 137.217 139.698 158.890 161.126
Municipais 1.800 1.323 3.718 4.055

203.686 212.850 236.102 246.959
Remuneração de capitais de terceiros

Juros 92.333 99.892 107.050 116.952
Aluguéis 13.931 8.915 14.091 9.076

106.264 108.807 121.141 126.028
Remuneração de capitais próprios

Lucros retidos do período 101.516 114.374 101.516 114.374
101.516 114.374 101.516 114.374
546.691 563.365 660.283 678.584

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas.
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1.Contexto operacional

A Camil Alimentos S.A. (“Camil”) é uma Sociedade Anônima de capital fechado (até 27 de
setembro de 2017), com sede na Cidade de São Paulo/SP, que junto com suas controladas e
coligadas (coletivamente, “Companhia”) tem como atividades preponderantes a industrialização e
comercialização de arroz, feijão, pescados e açúcar.

As atividades da Companhia tiveram início no ano de 1963, sob a forma de uma cooperativa no
setor de arroz, e desde então a Companhia vem se expandindo tanto organicamente quanto por
meio de aquisições de empresas e/ou marcas de alimentos no Brasil e em alguns dos principais
países da América do Sul.

A Companhia possui um amplo portfólio de marcas, incluindo “Camil”, “Pescador”, “Coqueiro”,
“União”, "Barra”, “Dolce”, “Neve” e “Duçula” no Brasil, “Saman” no Uruguai, “Tucapel” no Chile; e
“Costeño” e “Paisana” no Peru. Com essas marcas a Companhia possui uma posição destacada
nos mercados alimentícios Brasileiro e da América Latina.

A Companhia possui quatorze unidades industriais no Brasil , oito plantas no Uruguai, três no
Chile e três no Peru.

Em 12 de julho de 2016, a WP Angra dos Reis Hodco S.A., gerida pela Warburg Pincus LLC,
comprou a totalidade da participação minoritária do Fundo de Investimentos em Participações
Camil, gerido pela Gávea Investimentos Ltda. Em 31 de agosto de 2017 sua participação
minoritária era de 31,75% do capital social da Companhia.

Em 28 de setembro de 2017, a Camil Alimentos S.A. começou a ser negociada na B3 no
segmento do Novo Mercado, vide item “b” da nota explicativa nº 20 - Eventos subsequentes.

2. Práticas contábeis

2.1. Base de preparação e apresentação das informações contábeis intermediárias
condensadas

As informações contábeis intermediárias condensadas da Companhia comparam os
trimestres e semestres findos em 31 de agosto de 2017 e 2016, exceto em relação aos
balanços patrimoniais que comparam as posições em 31 de agosto de 2017 com 28 de
fevereiro de 2017.

As informações contábeis intermediárias condensadas, identificadas como controladora e
consolidado, foram preparadas e estão apresentadas com base no pronunciamento técnico
CPC 21(R1) - Demonstrações Intermediárias e com IAS 34 - International Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board(“IASB”), utilizando as
mesmas práticas contábeis, julgamentos, estimativas e premissas contábeis adotados na
apresentação e elaboração das demonstrações financeiras do exercício findo em 28 de
fevereiro de 2017 descritos na Nota 2. Portanto, as informações contábeis intermediárias
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2. Práticas contábeis--Continuação

2.1. Base de preparação e apresentação das informações contábeis intermediárias
condensadas--Continuação

devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras de 28 de fevereiro de
2017.

O exercício social da Companhia e suas controladas finda-se no último dia do mês de
fevereiro de cada ano, a fim de alinhar a data de encerramento de seu exercício societário
com o ciclo de colheita da safra de arroz, principal produto da Companhia. A sazonalidade
da colheita afeta as compras da Companhia, mas não resultam em variações relevantes de
resultado.

As informações contábeis intermediárias condensadas foram aprovadas e sua emissão
autorizada pela Administração da Companhia em 11 de outrubro de 2017.

2.2. Informações Contábeis intermediárias consolidadas

Em 31 de agosto de 2017 e 28 de fevereiro de 2017, a Companhia mantinha participação
nas seguintes empresas controladas e coligadas:

31/08/2017 28/02/2017
Uruguai Direta Indireta Direta Indireta
CAMILATAM S.A. Controlada 100,00% - 100,00% -
S.A. Molinos Arroceros Nacionales (SAMAN) Controlada - 100,00% - 100,00%
Camil Uruguay Sociedad de Inversión S.A. Controlada - 100,00% - 100,00%
Arrozur S.A. Coligada - 49,19% - 49,19%
Tacua S.A. Coligada - 40,72% - 40,72%
Agencia Marítima Sur Coligada - 40,72% - 40,72%
Comisaco S.A. Coligada - 50,00% - 50,00%
Galofer S.A. Coligada - 45,00% - 45,00%
Chile
Camil Chile SpA. (a) Controlada - - - 100,00%
Empresas Tucapel S.A. Controlada - 99,86% - 99,86%
Servicios Externos S.A. (a) Controlada - - - 100,00%
Peru
Costeño Alimentos S.A.C. Controlada - 100,00% - 100,00%
Envasadora Arequipa S.A.C Controlada - 100,00% - 100,00%
Argentina
La Loma Alimentos S.A. Controlada - 100,00% - 100,00%
Brasil
Ciclo Logística Ltda. Controlada 100,00% - 100,00% -

(a) No dia 1º de julho de 2017, a Camil Chile SpA e a Servicios Externos S.A. foram incorporadas pela Empresas Tucapel S.A.
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2. Práticas contábeis--Continuação

2.2. Informações contábeis intermediárias consolidadas--Continuação

O período das informações contábeis intermediárias condensadas das controladas
incluídas na consolidação é coincidente com o da controladora e as políticas contábeis
foram aplicadas de forma uniforme nas empresas componentes consolidadas e são
consistentes com aquelas utilizadas no período anterior.

Os principais procedimentos de consolidação são:

· Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas;
· Eliminação das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas

consolidadas; e
· Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados,

decorrentes de negócios entre as empresas.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Disponibilidades 791 1.733 42.398 25.454

Aplicações financeiras 149.004 93.272 159.789 114.244

149.795 95.005 202.187 139.698

As disponibilidades são representadas substancialmente por depósitos bancários sem a
incidência de juros. As aplicações financeiras classificadas como valores equivalentes estão
representadas por investimentos em renda fixa com rendimento médio de 92,20% (64,38% em
28 fevereiro de 2017) do CDI sendo resgatáveis em até 90 dias das datas de contratação, sem
alteração significativa do rendimento pactuado.

4. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras estão representadas por investimentos em renda fixa lastreadas ao
rendimento médio de 99,99% do CDI (99,47% em 28 de fevereiro de 2017), e são registradas ao
valor justo por meio do resultado, as quais possuem cáusulas de carência de liquidez.
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5. Contas a receber de clientes

Controladora Consolidado
31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Títulos a vencer 394.679 500.767 569.351 665.766

Títulos vencidos até 30 dias 4.571 9.539 26.351 36.956

Títulos vencidos de 31 até 60 dias 1.056 857 2.161 3.071

Títulos vencidos de 61 até 90 dias 1.275 435 2.021 1.155

Títulos vencidos há mais de 91 dias 10.978 7.425 13.873 12.286

412.559 519.023 613.757 719.234

Descontos contratados (22.859) (29.497) (22.859) (29.497)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (8.302) (10.290) (11.208) (13.057)

381.398 479.236 579.690 676.680

A movimentação da provisão para descontos contratados é demonstrada como segue:

Descontos contratados

Controladora Consolidado

Saldo em 28/02/2017 (29.497) (29.497)

Adições (88.750) (88.750)

Baixas 95.388 95.388

Saldo em 31/08/2017 (22.859) (22.859)

    (a) Os descontos concedidos são reconhecidos mediante acordo contratuais com clientes específicos.

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é demonstrada como segue:

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Controladora Consolidado

Saldo em 28/02/2017 (10.290) (13.057)

Adições (128) (267)

Baixas 2.116 2.116

Saldo em 31/08/2017 (8.302) (11.208)
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6. Estoques
Controladora Consolidado

31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Produto Acabado 212.089 195.181 311.069 283.886
Matéria prima 228.042 141.452 579.895 252.688
Material de embalagem 59.336 55.048 67.272 62.194
Adiantamento a fornecedores (a) 129.790 182.437 215.817 330.142
Outros 48.261 13.731 71.339 34.718

677.518 587.849 1.245.392 963.628

Parcela circulante 666.317 579.245 1.232.966 953.862
Parcela não circulante (a) 11.201 8.604 12.426 9.766

(a) O saldo de adiantamentos a fornecedores e produtores referem-se a adiantamentos efetuados à produtores de arroz
para assegurar a compra de arroz, dos quais R$12.426 (R$9.766 em 28 de fevereiro de 2017), no consolidado, estão
classificados no não circulante, conforme expectativa de realização.

7. Investimentos

Os investimentos estão assim compostos:

Controladora Consolidado
31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Investimento em controladas 633.245 580.056 - -
Investimento em coligadas - - 27.228 27.258
Ágio na aquisição de investimento 185.275 185.275 - -

818.520 765.331 27.228 27.258
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7. Investimentos--Continuação

A movimentação dos investimentos pode ser assim demonstrada:

Controladora Consolidado
Saldo em 28/02/2017 765.331 27.258
Equivalência patrimonial 37.373 (465)
Variação cambial em investimentos 15.816 435
Saldo em 31/08/2017 818.520 27.228

No período de seis meses findo em 31 de agosto de 2017, foi gerado um valor positivo de R$15.816
(R$144.958 negativo em 31 de agosto de 2016) relativos aos efeitos da variação cambial derivados
da conversão para reais das informações contábeis intermediárias condensadas das controladas
sediadas no exterior. Estes efeitos são registrados em contrapartida no patrimônio líquido.

8. Imobilizado

Controladora

Custo

Terrenos
Prédios e

benfeitorias
Máquinas e

equipamentos
Adiantamento a

fornecedores
Obras em

andamento Outros Total
Saldo em 28/02/2017 67.354 239.877 563.327 1.313 29.331 24.738 925.940

Aquisições 148 - 36 921 24.742 732 26.579

Baixas - - (191) (1.991) (2) (1.235) (3.419)

Transferências - 3.841 12.098 - (16.226) 241 (46)

Saldo em 31/08/2017 67.502 243.718 575.270 243 37.845 24.476 949.054

Depreciação
Terrenos

Prédios e
benfeitorias

Máquinas e
equipamentos

Adiantamento a
fornecedores

Obras em
andamento Outros Total

Saldo em 28/02/2017 - (79.723) (335.328) - - (16.794) (431.845)
Depreciação - (4.239) (19.442) - - (736) (24.417)
Baixas - - 164 - - 54 218

Saldo em 31/08/2017 - (83.962) (354.606) - - (17.476) (456.044)

Saldo em 28/02/2017 67.354 160.154 227.999 1.313 29.331 7.944 494.095

Saldo em 31/08/2017 67.502 159.756 220.664 243 37.845 7.000 493.010
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8. Imobilizado--Continuação

Consolidado

Custo
Terrenos

Prédios e
benfeitorias

Máquinas e
equipamentos

Adiantamento a
fornecedores

Obras em
andamento Outros Total

Saldo em 28/02/2017 113.227 386.182 932.899 1.307 52.410 67.445 1.553.470
Variação cambial 731 3.415 (2.930) - (158) 1.489 2.547
Aquisições 148 8.808 6.316 1.150 25.227 4.451 46.100
Baixas - (147) (374) (1.991) (666) (2.545) (5.723)
Reclassificação 1 11.203 20.537 (229) (31.679) 121 (46)
Saldo em 31/08/2017 114.107 409.461 956.448 237 45.134 70.961 1.596.348

Depreciação Terrenos
Prédios e

benfeitorias
Máquinas e

equipamentos
Adiantamento a

fornecedores
Obras em

andamento Outros Total
Saldo em 28/02/2017 - (133.891) (585.969) - - (35.864) (755.724)
Variação cambial - 687 (2.499) - - (508) (2.320)
Depreciação - (6.997) (30.385) - - (2.989) (40.371)

Baixas - 13 325 - - 1.047 1.385

Transferências - - (3) - - 3 -

Saldo em 31/08/2017 - (140.188) (618.531) - - (38.311) (797.030)

Saldo em 28/02/2017 113.227 252.291 346.930 1.307 52.410 31.581 797.746

Saldo em 31/08/2017 114.107 269.273 337.917 237 45.134 32.650 799.318

Não houve mudanças na vida útil dos ativos imobilizados durante o período de seis meses findo em
31/08/2017.

A controladora possui empréstimos e financiamentos no valor de R$ 63.336 (R$69.777 em 28 de
fevereiro de 2017) que estão garantidos por alienação fiduciária de bens do ativo imobilizado e penhor
mercantil de estoques. A controlada SAMAN possui empréstimos no valor de R$21.400 (R$22.935 em
28 de fevereiro de 2017) onde foram dadas em garantia hipotecas, máquinas e estoques das
Controladas indiretas Arrozur S.A e Galofer S.A., vide nota explicativa nº 10.
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9. Intangível

Controladora

Software Ágio Marcas e patentes
Relacionamento com

Clientes
Contrato não
competição Total

Saldo em 28/02/2017 4.870 - 215.551 7.905 875 229.201
Aquisições - - - - - -
Baixas - - - - - -
Amortização (679) - - (2.539) (110) (3.328)
Reclassificação 46 - - - - 46
Variação cambial - - - - - -

Saldo em 31/08/2017 4.237 - 215.551 5.366 765 225.919

Consolidado

Software Ágio Marcas e patentes
Relacionamento com

Clientes
Contrato não
competição Total

Saldo em 28/02/2017 7.779 269.710 276.620 7.905 875 562.889

Aquisições 1.199 - - - - 1.199

Baixas - - - - - -

Amortização (774) - - (2.539) (110) (3.423)
Reclassificação 46 - - - - 46
Variação cambial 59 848 1.485 47 - 2.439

Saldo em 31/08/2017 8.309 270.558 278.105 5.413 765 563.150

O valor contábil dos intangíveis e imobilizado alocados a cada uma das unidades geradoras de caixa:

Controladora
UGC de pescados UGC de grãos UGC de açucares Total

31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Valor contábil de
marcas e patentes 50.884 50.884 30.115 30.115 134.551 134.551 215.550 215.550

Imobilizado 216.717 218.503 260.734 258.679 15.559 16.913 493.010 494.095
Outros intangíveis 865 865 1.665 2.355 7.839 10.431 10.369 13.651
Valor contábil do ágio - - - - - - - -

268.466 270.252 292.514 291.149 157.949 161.895 718.929 723.296
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9. Intangível--Continuação

Consolidado

UGC de pescados UGC de grãos UGC de açucares Total
31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Valor contábil de
marcas e patentes 50.884 50.884 92.670 91.185 134.551 134.551 278.105 276.620

Imobilizado 216.717 218.503 567.042 562.330 15.559 16.913 799.318 797.746
Outros intangíveis 1.380 1.380 4.283 3.763 8.824 11.416 14.487 16.559
Valor contábil do ágio 17.670 17.670 108.746 107.898 144.142 144.142 270.558 269.710

286.651 288.437 772.741 765.176 303.076 307.022 1.362.468 1.360.635

Os ativos intangíveis e imobilizado são submetidos a testes de valor recuperável (impairment)
anualmente. Nos exercícios findos em 28 de fevereiro de 2017 e 29 de fevereiro de 2016 não foram
identificados ativos que se encontrem registrados por valor superior a seu valor recuperável, conforme
divulgado em nota explicativa das demonstrações financeiras de 28 de fevereiro de 2017.

10. Empréstimos, financiamentos e debêntures

a) Empréstimos e financiamentos

Controladora Consolidado

Indexador

Taxa média
anual

ponderada
31/08/17

Taxa média
anual

ponderada
28/02/17 31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Capital de giro
Moeda nacional - 10,62% a.a. 13,94% a.a. 41.131 485.920 41.131 485.920
Moeda estrangeira USD 3,50% a.a. 3,19% a.a. 26.769 14.847 26.769 14.847
Moeda estrangeira USD 2,74% a.a. 2,89% a.a. - - 108.725 60.936
Moeda estrangeira USD 3,53% a.a. 3,91% a.a. - - 8.768 10.700
Moeda estrangeira CLP 5,80% a.a. 5,80% a.a. - - 57.612 40.076
Moeda estrangeira PEN 7,73% a.a. 7,73% a.a. - - 129.503 129.876

Ativo imobilizado - Moeda
Estrangeira USD 3,89% a.a. 3,90% a.a. 1.260 2.114 1.260 2.114

Ativo imobilizado TJLP 4,36% a.a. 4,36% a.a. 1.930 1.919 1.931 1.920
Ativo imobilizado TJLP 4,48% a.a. 4,47% a.a. - - - 973
Ativo imobilizado - 2,53% a.a. 2,52% a.a. - - 481 50
Ativo imobilizado - 4,30% a.a. 4,29% a.a. 60.093 65.744 60.093 65.744
Ativo imobilizado USD 4,09% a.a. 4,13% a.a. - - 70.478 83.680

131.183 570.544 506.751 896.836
Circulante 54.235 488.872 274.505 634.093
 Não circulante 76.948 81.672 232.246 262.743
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação

a) Empréstimos e financiamentos--Continuação

Com exceção das operações de capital de giro de R$66.587 e da operação de financiamento
de importação (FINIMP) R$1.260, que não possuem garantias, todos os demais empréstimos
e financiamentos estão garantidos por alienação fiduciária de bens do ativo imobilizado e
penhor mercantil de estoques. A controlada SAMAN possui empréstimos no valor de R$21.400
onde foram dadas em garantia hipotecas, máquinas e estoques das Controladas indiretas
Arrozur S.A e Galofer S.A.

As parcelas dos empréstimos vencem como segue:

Controladora Consolidado

31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017
ago/18 54.235 fev/18 488.872 ago/18 274.505 fev/18 634.093

ago/19 25.144 fev/19 24.604 ago/19 77.557 fev/19 79.212

ago/20 23.987 fev/20 24.292 ago/20 73.952 fev/20 75.877

ago/21 9.552 fev/21 9.793 ago/21 53.463 fev/21 55.634
ago/22 8.782 fev/22 9.209 ago/22 17.791 fev/22 38.246

Após Ago/22 9.483 Após Fev/22 13.774 Após Ago/22 9.483 Após Fev/22 13.774

Total 131.183 570.544 Total 506.751 896.836

b) Debêntures

A composição das debêntures em circulação é conforme segue:
Controladora e Consolidado

Espécie
Títulos em
circulação

Encargos financeiros
anuais P.U. 31/08/2017 28/02/2017

Garantia Quirografária
Emitida em 04/10/2012 170,0 CDI + 1,3546% a.a. 1.000 106.770 143.781
Emitida em 03/07/2014 200,0 CDI + 1,30% a.a. 1.000 210.794 212.986
Emitida em 23/11/2016 - 1ª série 213.905 99% CDI a.a. 1 221.991 219.490
Emitida em 23/11/2016 - 2ª série 188,.350 100% CDI a.a. 1 193.986 193.318
Emitida em 19/05/2017 - 1ª série 238,020 97% CDI a.a. 1 240.747 -
Emitida em 19/05/2017 - 2ª série 166.980 98% CDI a.a. 1 168.919 -
Custo transação          (13.795) (9.121)

1.129.412 760.454

Circulante 196.977 146.078
Não circulante 932.435 614.376
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures—Continuação

b) Debêntures—Continuação

As parcelas das debêntures vencem como segue:

Controladora e
Consolidado

Controladora e
Consolidado

31/08/2017 28/02/2017
ago/18 196.977 fev/18 146.078
ago/19 129.548 fev/19 167.739
ago/20 448.587 fev/20 261.517
ago/21 354.300 fev/21 185.120

Total 1.129.412 Total 760.454

i) Emissão em 4 de outubro de 2012

No dia 4 de outubro de 2012 foram emitidas 170 debêntures no valor nominal de R$1.000
(um milhão de reais), pela Docelar Alimentos e Bebidas S.A., não conversíveis em ações da
espécie quirografária as quais foram incorporadas pela Camil Alimentos S.A. em 30 de
dezembro de 2012, conforme Ata de aprovação do Instrumento de Justificação.

O pagamento da remuneração das debêntures será realizado semestralmente, a partir da
data de emissão, nos dias 04 dos meses de abril e outubro de cada ano, iniciando em 4 de
abril de 2013.

Os contratos de emissão de debêntures prevêem o cumprimento do seguinte compromisso
(“covenants”):

(i) Dívida líquida/ebtida igual ou inferior a 3,0 (três vezes); e
(ii) Ativo circulante/passivo circulante igual ou superior a 1,0 (uma vez).

A Companhia está em conformidade com as cláusulas de compromisso.

ii) Emissão em 3 de julho de 2014

No dia 3 de julho de 2014 a Companhia constituiu sua quarta emissão de debêntures no
valor de R$200.000, conforme “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em Série Única,
Para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Camil Alimentos S.A.”, celebrado entre
a Emissora e o Banco Bradesco BBI S.A.
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures—Continuação

b) Debêntures--Continuação

Foram emitidas 200 debêntures com valor nominal unitário de R$1.000 (um milhão de reais),
e terão prazo de cinco anos a contar da data da emissão (15 de março de 2014), vencendo-
se, portanto, em 15 de março de 2019.

Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário de cada uma das debêntures incidirão juros
remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias do DI
(depósitos interfinanceiros de um dia), acrescida exponencialmente de um spread de 1,30%
ao ano.

Os contratos de emissão de debêntures prevêem o cumprimento dos seguintes
compromissos (“covenants”):

(i) Dívida líquida/ebtida igual ou inferior a 3,0 (três vezes); e

(ii) Ativo circulante/passivo circulante igual ou superior a 1,0 (uma vez).

A Companhia está em conformidade com as cláusulas de compromisso.

iii) Emissão em 23 de novembro de 2016 - Certificado de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”)

No dia 23 de novembro de 2016 a Companhia constituiu sua quinta emissão de debêntures,
conforme “Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em duas séries, Para Distribuição Pública
com Esforços Restritos, da Camil Alimentos S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Eco
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Após a aquisição pela Securitizadora, as debêntures foram vinculadas às 91ª e 92ª séries da
primeira emissão de certificados de rebebíveis do agronegócio da Securitizadora (“CRA”).

As debêntures de primeira série foram emitidas ao custo de 99% da taxa DI, com vencimento
em 12 de dezembro de 2019 e remuneração semestral (com exceção do último pagamento,
que ocorrerá em dezembro de 2019), sendo o primeiro pagamento em 12 de abril de 2017.

As debêntures de segunda série foram emitidas ao custo de 100% da taxa DI, com
vencimento em 12 de dezembro de 2020 e remuneração semestral (com exceção do último
pagamento, que ocorrerá em dezembro de 2020), sendo o primeiro pagamento em 12 de
maio de 2017.

Os CRA´s são decorrentes da compra de açúcar da Companhia contratada com a Raízen
Energia S.A. (“Raízen”).
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures—Continuação

b) Debêntures--Continuação

Os contratos de emissão de debêntures preveem o cumprimento do seguinte compromisso
(“covenants”): Dívida líquida/EBTIDA igual ou inferior a 3,5 (três vezes)

A Companhia está em conformidade com as cláusulas de compromisso.

iv) Emissão em 19 de maio de 2017 - Certificado de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”)

No dia 19 de maio de 2017 a Companhia constituiu sua sexta emissão de debêntures,
conforme “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em duas séries, Para Distribuição Pública
com Esforços Restritos, da Camil Alimentos S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Eco
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Após a aquisição pela Securitizadora, as debêntures foram vinculadas às 117ª e 118ª séries
da primeira emissão de certificados de rebebíveis do agronegócio da Securitizadora (“CRA”).

As debêntures de primeira série foram emitidas ao custo de 97% da taxa DI, com vencimento
em 20 de julho de 2020, no valor de R$ 238 milhões, e remuneração semestral, sendo o
primeiro pagamento em 18 de janeiro de 2018.

As debêntures de segunda série foram emitidas ao custo de 98% da taxa DI, com
vencimento em 19 de julho de 2021, no valor de R$ 167 milhões, e remuneração semestral,
sendo o primeiro pagamento em 18 de janeiro de 2018.

Os CRA´s são decorrentes da compra de açúcar da Companhia contratada com a Raízen
Energia S.A. (“Raízen”)

Os contratos de emissão de debêntures preveem o cumprimento do seguinte compromisso
(“covenants”): Dívida líquida/EBTIDA igual ou inferior a 3,5 (três vezes)

A Companhia está em conformidade com as cláusulas de compromisso.

Para todas as datas de emissões a Companhia poderá resgatar antecipadamente total ou parcial
as debêntures, a partir da data de emissão, mediante comunicação escrita ao Agente Fiduciário e
publicação de aviso aos Debenturistas.
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11. Transações com partes relacionadas

A sociedade controladora da Companhia é a Camil Investimentos S.A. Não há transações entre a
Companhia e sua controladora, exceto quanto ao pagamento de dividendos.

Os seguintes saldos são mantidos entre a Companhia, suas controladas e outras partes
relacionadas:

Controladora Consolidado
31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017

Ativo circulante
Contas a receber
Controladas:

S.A. Molinos Arroceros
Nacionales 6.808 1.196 - -
Ciclo Logística Ltda. 4.399 4.302 - -
Coligadas:

Galofer S.A - - 8.146 5.869
Comisaco S.A - - 3.156 2.324
Arrozur S.A - - 9 107

Outros:
Climuy S.A. - - 168 1.918

11.207 5.498 11.479 10.218
Ativo não circulante
Contas a receber
Coligadas:
Ciclo Logística Ltda. 17.524 15.934 - -

17.524 15.934 - -

Total do ativo 28.731 21.432 11.479 10.218
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11. Transações com partes relacionadas—Continuação
Controladora Consolidado

31/08/2017 28/02/2017 31/08/2017 28/02/2017
Passivo circulante
Contas a pagar por compras
Controladas:
S.A. Molinos Arroceros Nacionales 941 15.450 - -
Ciclo Logística Ltda. 6.983 8.911 - -
Coligadas:
Climuy S.A. - - 1.546 617
Arrozur S.A - - 2.230 2.174
Tacua S.A. - - 260 6
Outros:
Arfei Investimentos S.A. - - - 50
Q4 Setãozinho Empreendimentos  e Participações Ltda. 125 - 125 -
Q4 Itajai Empreendimentos  e Participações Ltda. 150 - 150 -
Q4 Empreendimentos e Participações Ltda. 1.499 1.699 1.499 1.699
Total do Passivo 9.698 26.060 5.810 4.546

Abaixo demonstramos o valor das transações entre a Companhia, suas controladas e outras partes
relacionadas:

Controladora Consolidado
01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Despesa por Compra de Arroz Beneficiado
S.A Molinos Arroceros  Nacionales 28.772 47.358 - -

La Loma Alimentos S.A. - 2.756 - -
Despesas de Aluguel

Q4 Empreendimentos  e Participações Ltda. 8.804 1.345 8.804 1.345
Q4 Setãozinho Empreendimentos  e Participações Ltda. 750 - 750 -
Q4 Itajai Empreendimentos  e Participações Ltda. 900 - 900 -

Despesas com frete
Ciclo Logística Ltda. 40.264 37.888 - -
Tzar Logística Ltda. - 105 - 105

Despesas (receitas) com irrigação
Comisaco S.A - - 111 1.257
Climuy S.A. - - 2.854 6.115

Despesas com energia elétrica
Galofer S.A - - 52 861

Despesas com parboilização de arroz
Arrozur S.A - - 8.062 7.448

Despesas com comissões sobre exportações
Arfei Investimentos S.A. - - 267 -

Despesas com serviços portuários
Tacua S.A. - - 3.159 2.627

Total Despesas 79.490 89.452 24.959 19.758
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11. Transações com partes relacionadas—Continuação

As transações de compras realizadas com a controlada S.A. Molinos Arroceros Nacionales
(SAMAN), localizada no Uruguai, referem-se a compra de arroz para abastecer a região Nordeste
do Brasil. Os pagamentos são substancialmente efetuados de forma antecipada.Os termos e
condições de comercialização celebrados entre os produtores rurais e as indústrias no Uruguai são
estabelecidos mediante acordo formal entre as Indústrias (“Gremial de Molinos”) e a Associação
de Cultivadores de Arroz daquele país (“Asociación de Cultivadores de Arroz”).

As transações com as demais empresas coligadas e com outras partes relacionadas referem-se
substancialmente a adiantamentos por serviços a serem prestados à Companhia e a sua
controlada S.A. Molinos Arroceros Nacionales.

O prédio e terreno onde está situado a Unidade Produtiva do Estado de São Paulo e a unidade
produtiva de Campo Grande no Estado do Rio de Janeiro, pertencem a Q4 Empreendimentos e
Participações Ltda, parte relacionada, que cobra aluguel mensal de R$720 e R$704 (R$720 e
R$704 em 28 de fevereiro de 2017) com vencimento no primeiro dia útil do mês subsequente,
respectivamente.

Em 1º de agosto de 2016, ocorreu a cisão parcial desproporcional dos imóveis onde estão situadas
as Unidades Produtivas de Sertãozinho e Itajaí as quais foram absorvidas a partir desta data, pelas
partes relacionadas, Q4 Sertãozinho Empreendimentos e Participações Ltda e Q4
Itajaí Empreendimentos e Participações Ltda, respectivamente. Desde 1º de agosto de 2016 a
Companhia paga aluguel mensal de R$125 pela unidade de Sertãozinho e R$150 pela unidade de
Itajaí.

a) Avais concedidos

A controlada S.A. Molinos Arroceros Nacionales é garantidora das seguintes operações:

Empresas relacionadas:

Em operações de empréstimos bancários 31/08/2017 28/02/2017

Arrozur S.A. 1.238 1.224
Comisaco 2.921 2.877
Galofer S.A. 14.702 15.902
Climuy 1.574 1.550

20.435 21.553
Produtores de arroz:
Em operações de empréstimos bancários 4.172 4.109
Em operações com fornecedores 828 2.688

5.000 6.797
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11. Transações com partes relacionadas—Continuação

b) Remuneração da Administração

A remuneração dos administradores e Conselheiros Independentes totalizou R$5.125
(R$7.275 em 31 de agosto de 2016), e está apresentado na rubrica despesas administrativas
na demonstração do resultado.

12. Provisão para demandas judiciais

A Companhia tem diversos processos em andamento de natureza trabalhista, cível e tributária,
decorrentes do curso normal de seus negócios. Baseada em analises gerenciais e na opinião de
seus assessores legais, a Administração mantém registrada provisão para riscos em montante que
julga ser suficiente para cobrir eventuais perdas prováveis com esses processos. As
movimentações que ocorreram no período de seis meses findo em 31 de agosto de 2017 referem-
se, principalmente, a atualização de processos trabalhistas, cíveis, tributários e ambientais.

13. Patrimônio líquido

a) Capital social

Em 28 de agosto de 2017, conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária, houve um
desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:3 (uma para três),
pelo qual cada ação passou a ser representada por três ações, passando o capital social da
Companhia a se dividir em 369.051.876 (trezentos e sessenta e nove milhões, cinquenta e
uma mil, oitocentos e setenta e seis) ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor
nominal, conferindo a seus titulares os mesmos direitos e vantagens integrais das ações
atualmente existentes.

Antes do desdobramento

Ações Ordinárias
Acionistas Quantidade (%)
Camil Investimentos S.A. 76.578.413 62,25%
Controladores e Administradores 7.381.038 6,00%
WP XII E Fundo de Investimentos em Participações 39.057.841 31,75%
Total 123.017.292 100,00%

Controladora e Consolidado Controladora e Consolidado

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Lucro líquido, básico e diluído, por ação do capital social R$
0,83 0,93 0,33 0,52



Camil Alimentos S.A.

Notas explicativas às informações contábeis intermediárias condensadas--Continuação
31 de agosto de 2017 e 2016
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

27

13. Patrimônio líquido—Continuação

a) Capital social—Continuação

Após desdobramento
Ações Ordinárias

Acionistas Quantidade (%)

Camil Investimentos S.A. 229.735.239 62,25%
Controladores e Administradores 22.143.114 6,00%
WP XII E Fundo de Investimentos em Participações 117.173.523 31,75%
Total 369.051.876 100,00%

Controladora e Consolidado Controladora e Consolidado

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Lucro líquido, básico e diluído, por ação do capital social R$
0,28 0,31 0,11 0,17

b) Dividendos

A Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de maio de 2017 aprovou
a distribuição de dividendos no valor de R$100.000 à conta “Reserva de Lucros”.
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14. Imposto de renda e contribuição social

Conciliação dos valores registrados ao resultado

Controladora

01/03/2017 a 31/08/2017 01/03/2016 a 31/08/2016

Imposto de
renda

Contribuição
social

Imposto de
renda Contribuição social

Resultado antes dos impostos 140.934 140.934 164.426 164.426

Alíquotas nominais 25% 9% 25% 9%

Imposto de renda e contribuição social pela taxa nominal (35.234) (12.684) (41.107) (14.798)

Equivalência patrimonial 9.343 3.364 8.609 3.099

Exclusões (adições) permanentes (3.093) (1.114) (4.305) (1.550)

Valor registrado no resultado (28.984) (10.434) (36.803) (13.249)

Imposto de renda e contribuição social pela taxa efetiva - (39.418) - (50.052)

Aliquotas efetivas - -28,0% - -30,4%

Consolidado

01/03/2017 a 31/08/2017 01/03/2016 a 31/08/2016

Imposto de
renda

Contribuição
social Imposto de renda

Contribuição
social

Resultado antes dos impostos 148.980 148.980 173.612 173.612

Alíquotas nominais 25% 9% 25% 9%

Imposto de renda e contribuição social pela taxa nominal (37.245) (13.408) (43.403) (15.625)

Efeito dos lucros auferidos no exterior* (115) (41)

Equivalência patrimonial (116) (42)

Exclusões (adições) permanentes 2.461 886 (40) (14)

Valor registrado no resultado (34.900) (12.564) (43.558) (15.680)

Imposto de renda e contribuição social pela taxa efetiva - (47.464) - (59.238)

Aliquotas efetivas - -31,9% - -34,1%

(*) Imposto de renda calculado à alíquota de 25% para as controladas sediadas no Uruguai, 25,5% para as sediadas no Chile,
29,5% para as sediadas no Peru e 35% para as sediadas na Argentina. Não há incidência de contribuição social nesses países.
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14. Imposto de renda e contribuição social--Continuação

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Controladora Consolidado
01/03/2017 a

31/08/2017 28/02/2017
01/03/2017 a

31/08/2017 28/02/2017

Diferenças temporárias ativas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.823 3.498 3.422 4.204

Provisão para fretes sobre vendas - 2.216 - 2.216

Provisão para participação nos resultados 3.067 6.086 3.067 6.086

Provisão para perdas de ICMS 243 4.099 243 4.099

Provisão para demandas judiciais 10.917 9.758 10.917 9.758

Créditos diferidos sobre ágio GIF Codajás * 4.701 11.752 4.701 11.752

Provisão para perdas outros créditos a receber 5.566 5.565 5.566 5.565

Provisão para perdas adiantamento a fornecedores 1.169 1.632 1.169 1.632

Provisão para perdas de estoques 234 365 234 365

Provisão para perdas de créditos tributários 344 850 1.048 850

Provisão de descontos sobre vendas 2.790 4.144 2.790 4.144

Outras provisões temporárias 1.393 1.678 3.781 4.010

Total 33.247 51.643 36.938 54.681

Diferenças temporárias passivas
Diferimento pagamentos CSLL (MP219) 2.309 2.309 2.309 2.309

Diferença entre ágio contábil e ágio fiscal 35.681 27.655 35.681 27.655

Sobre alocação à intangíveis 41.071 41.971 46.924 47.937

Sobre alocação à imobilizados 18.660 19.245 18.660 19.245

Custo atribuído ao imobilizado (deemed cost) 42.655 43.672 42.655 43.672

Outros - - 13.231 13.798

140.376 134.852 159.460 154.616

Imposto de renda e contribuição social diferido líquido

Passivo não circulante 107.129 83.209 122.522 99.935

(*) Os créditos tributários por incorporação referem-se ao futuro benefício de imposto de renda e contribuição social, com base na
amortização contábil e fiscal de ágio incorporado. Em 1º de dezembro de 2012, a GIF Codajás Participações S.A. (GIF Codajás)
empresa que detinha participação no capital social da Camil, foi incorporada pela Camil Alimentos S.A. O ágio pago por GIF
Codajás, justificado pela expectativa de rentabilidade futura, foi incorporado pela Camil, líquido da provisão retificadora do ágio
prevista pela Instrução CVM nº 319/99 que, em essência, representa o benefício fiscal decorrente da dedutibilidade do referido
ágio. O acervo líquido incorporado será amortizado contabilmente e fiscalmente em um prazo estimado de cinco anos e teve
como contrapartida uma reserva especial de ágio a ser transferida para a conta de capital em favor dos acionistas quando da
realização total do benefício fiscal.
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14. Imposto de renda e contribuição social--Continuação

Reconciliação Imposto de renda e contribuição social diferidos lançado no resultado

15. Despesas e receitas financeiras

Controladora Consolidado
01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (61.411) (75.016) (70.091) (85.191)
Derivativos (25.046) (11.170) (25.046) (11.170)
Variação cambial 285 (6.283) (1.909) (7.879)
Variação monetária (1.562) (2.548) (1.526) (2.434)
Outras (4.599) (4.875) (8.477) (10.277)

(92.333) (99.892) (107.049) (116.951)

Receitas financeiras
Juros 2.319 3.556 3.410 6.439
Descontos 2.012 1.756 2.276 2.023
Aplicações financeiras 15.189 14.250 19.877 19.414
Derivativos 23.125 - 23.125 -
Variação cambial 781 704 1.912 3.706
Variação monetária 7.624 - 7.624 -

51.050 20.266 58.224 31.582
Total (41.283) (79.626) (48.825) (85.369)

Controladora
01/03/2017 a

31/08/2017 28/02/2017 Variação

 Ativo diferido 33.247 51.643        (18.396)

 Passivo diferido     (140.376) (134.852)          (5.524)

Impostos diferidos registrados no resultado do exercício / período       (23.920)

 Consolidado
01/03/2017 a

31/08/2017 28/02/2017 Variação

 Ativo diferido 36.938 54.681        (17.743)

 Passivo diferido     (159.460) (154.616)          (4.844)

      (22.587)

Variação Cambial          (1.295)
Impostos diferidos registrados no resultado do exercício / período       (23.882)
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16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

Conforme mencionado na Nota Explicativa 1, os negócios da Companhia e suas controladas
compreendem a industrialização e a comercialização, no país e no exterior, de diversos produtos,
principalmente arroz, feijão, açucar e pescados enlatados.

Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e de suas
controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e
metodologias apropriadas de avaliação.

a) Mensuração do valor justo

A Companhia mensura instrumentos financeiros, como, por exemplo aplicações financeiras e
derivativos a valor justo em cada data de fechamento do balanço patrimonial. Valor justo é o
preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo
em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. A
mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou
transferir o passivo ocorrerá:

· No mercado principal para o ativo ou passivo; ou
· Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o

passivo.

O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo que
os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico.

A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade de
um participante do mercado gerar benefícios econômicos por meio da utilização ideal do ativo
ou vendendo-o a outro participante do mercado que também utilizaria o ativo de forma ideal. A
Companhia utiliza técnicas de avaliação adequadas nas circunstâncias e para as quais haja
dados suficientes para mensuração do valor justo, maximizando o uso de informações
disponíveis pertinentes e minimizando o uso de informações não disponíveis. Essas
metodologias de avaliação não foram alteradas nos exercícios apresentados.

Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
informações contábeis intermediárias condensadas são categorizados dentro da hierarquia de
valor justo descrita abaixo, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à
mensuração do valor justo como um todo:
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16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação

a) Mensuração do valor justo--Continuação

· Nível 1 — Preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos;

· Nível 2 — Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável;

· Nível 3 — Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.

Para fins de divulgações do valor justo, a Companhia determinou classes de ativos e
passivos com base na natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da
hierarquia do valor justo, conforme acima explicado. As correspondentes divulgações a valor
justo de instrumentos financeiros e ativos não financeiros mensurados a valor justo ou no
momento da divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas. Com base
em sua avaliação, a Administração considera que os valores justos dos principais
instrumentos financeiros apresentados não possuem diferenças significativas dos valores
contabilizados, como abaixo indicado:

Controladora

31/08/2017 28/02/2017

Nível Contábil Valor justo Contábil Valor justo

Ativos financeiros
Empréstimos e recebíveis 381.398 381.398 479.236 479.236

Contas a receber de clientes 2 381.695 381.695 479.236 479.236

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado 368.815 368.815 598.893 598.893

Caixa e equivalentes de caixa 1 149.795 149.795 95.005 95.005

Aplicações financeiras 2 219.020 219.020 503.274 503.274
Derivativos 2 - - 614 614

Passivos financeiros

Mensurado pelo custo amortizado 1.457.137 1.457.137 1.653.573 1.653.573

Fornecedores 2 196.259 196.259 322.575 322.575

Empréstimos e financiamentos 2 131.183 131.183 570.544 570.544

Debêntures 2 1.129.412 1.129.412 760.454 760.454
Derivativos 2 283 283 - -
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16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação

a) Mensuração do valor justo—Continuação

Consolidado

31/08/2017 28/02/2017

Nível Contábil Valor justo Contábil Valor justo

Ativos financeiros
Empréstimos e recebíveis 579.690 579.690 676.680 676.680

Contas a receber de clientes e outros 2 579.690 579.690 676.680 676.680

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado 421.207 421.207 643.586 643.586

Caixa e equivalentes de caixa 1 202.187 202.187 139.698 139.698
Aplicações financeiras 2 219.020 219.020 503.274 503.274

Derivativos 2 - - 614 614

Passivos financeiros
Mensurado pelo custo amortizado 2.016.993 2.016.993 2.125.171 2.125.171

Fornecedores 2 380.547 380.547 467.881 467.881
Empréstimos e financiamentos 2 506.751 506.751 896.836 896.836

Debêntures 2 1.129.412 1.129.412 760.454 760.454

Derivativos 283 283 - -

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa, assim como das aplicações financeiras estão
apresentados ao seu valor justo, que equivalem aos seus respectivos valores contábeis na data do
balanço.

Os derivativos também estão reconhecidos baseados em seus respectivos valores justos estimados
com base nos respectivos contratos objeto e com dados observáveis de mercado que incluem a
movimentação das moedas nas quais os derivativos estão designados. Nesses casos, os ativos e
passivos são classificados em Nível 2. Abaixo estão dispostas maiores informações referentes aos
derivativos e sua mensuração:

Operações Risco Moeda Quantidade de
Contratos

Valor
Principal

Valor dos
Instrumentos de

Proteção
Ganho/ (Perda)

Derivativos
designados
como Hedge

Importações Futuras Dólar 395 19.750 62.433 (264)

Derivativos
designados
como Hedge

Importações Futuras Euro 30 1.500 5.653 (19)

Saldo em
31/08/2017 425 21.250 68.086 (283)
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16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação

a) Mensuração do valor justo--Continuação

Os saldos de contas a receber de clientes decorrem diretamente das operações comerciais
da Companhia, e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos atualizações
cambiais e monetárias, perdas estimadas para liquidações duvidosas e eventuais descontos
concedidos.

Os saldos de fornecedores decorrem diretamente das operações comerciais da Companhia,
estão registradas pelos seus valores originais, sujeitos a atualizações cambiais e monetárias,
quando aplicável.

Empréstimos e financiamentos e debêntures são classificados como passivos financeiros
mensurados pelo custo amortizado pelo método de taxa efetiva de juros, e estão
contabilizados pelos seus valores contratuais, que refletem os termos e condições usuais
captados em mercado junto. Desta forma, os valores justos destes empréstimos e
financiamentos são equivalentes aos seus valores contábeis na data do balanço.

b) Fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia e de suas controladas

As operações da Companhia e de suas controladas estão sujeitas aos seguintes principais riscos:

Risco de crédito

A Companhia e suas controladas estão potencialmente sujeitas ao risco de crédito da
contraparte em suas operações de aplicações financeiras e contas a receber.

As políticas de vendas da Companhia e suas controladas estão subordinadas às políticas de
crédito fixadas por sua Administração e visam minimizar eventuais problemas decorrentes da
inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcançado por meio da seleção criteriosa da
carteira de clientes que considera a capacidade de pagamento (análise de crédito) e a
diversificação das vendas (pulverização do risco). A Companhia e suas controladas
historicamente tem obtido resultados satisfatórios em relação as suas metas de mitigação deste
risco. As aplicações são sempre mantidas em bancos listados entre os 10 maiores do país.

A Companhia e suas controladas não possuíam, no exercício findo em 28 de fevereiro de
2017, clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total.
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16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros—Continuação

b) Fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia e de suas controladas--
Continuação

Risco liquidez

Risco de liquidez representa o encurtamento nos recursos destinados para pagamento de
dívidas (substancialmente empréstimos e financiamentos). A Companhia e suas controladas
tem políticas de monitoramento de caixa para evitar o descasamento de contas a receber e a
pagar. Adicionalmente, a Companhia mantém saldos em aplicações financeiras passíveis de
resgate a qualquer momento para cobrir eventuais descasamentos entre a data de
maturidade de suas obrigações contratuais e sua geração de caixa. A Companhia e suas
controladas historicamente tem obtido resultados satisfatórios em relação as suas metas de
mitigação deste risco.

Risco de mercado

Risco de preços dos insumos e dos produtos acabados

Os principais insumos utilizados no processo produtivo da Companhia e suas controladas
são commodities agrícolas, cujos preços sofrem flutuações em função das políticas públicas
de fomento agrícola, sazonalidade de safras e efeitos climáticos, podendo acarretar perda
em decorrência da flutuação de preços no mercado. Para minimizar esse risco, a Companhia
monitora permanentemente as oscilações de preço nos mercados nacional e internacional. A
Companhia historicamente tem obtido resultados satisfatórios em relação as suas metas de
mitigação deste risco.

Risco da taxa de juros

Esse risco advém da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de
flutuações nas taxas de juros que aumentem as suas despesas financeiras relativas a
empréstimos e financiamentos, ou reduzir o ganho com suas aplicações. A Companhia
monitora continuamente a volatilidade das taxas de juros do mercado. Com objetivo de
reduzir os possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a Companhia e
suas controladas adotam a política de manter seus recursos aplicados em instrumentos
atrelados ao CDI. A Companhia historicamente tem obtido resultados satisfatórios em
relação as suas metas de mitigação deste risco.
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16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação

b) Fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia e de suas controladas--
Continuação

Risco de taxas de câmbio

A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, principalmente hedge financeiro,
com o propósito de proteger suas importações contra riscos de flutuação nas taxas de
câmbio.

As perdas e os ganhos com as operações de derivativos são reconhecidos diariamente no
resultado, considerando-se o valor de realização desses instrumentos (valor de mercado). A
provisão para as perdas e ganhos não realizados é reconhecida na conta "Instrumentos
Financeiros - Derivativos", no balanço patrimonial e a contrapartida no resultado é na rubrica
“Ganhos/Perdas - Derivativos”, líquidas.

c) Análise de sensibilidade

Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos
financeiros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais para a Companhia,
com cenário mais provável (cenário 1), segundo avaliação efetuada pela Administração,
considerando um horizonte de doze meses, quando deverão ser divulgadas as próximas
informações financeiras contendo tal análise. Adicionalmente, dois outros cenários são
demonstrados a fim de apresentar 25% e 50% de deterioração na variável do cenário
provável considerada, respectivamente (cenários 2 e 3).

Análise de sensibilidade - dívidas e aplicações financeiras

As operações financeiras de investimento de caixa e captação atrelados a moedas diferentes
de reais e CDI estão sujeitas a variação da taxa de câmbio (USD/BRL, CLP/BRL, PEN/BRL e
EUR/BRL) e da taxa de juros (CDI).

Análise de Sensibilidade - Dívida (valoração das taxas de juros) Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Provável 25% 50%

Programa Instrumento Risco Taxa a.a. R$(Mil) R$(Mil) R$(Mil)

Financiamento Capital de Giro Flutuação do CDI 7,39% (3.134) (3.917) (4.701)

Financiamento Debêntures Flutuação do CDI 7,39% (83.845) (104.806) (125.767)

Total (86.979) (108.723) (130.468)

Variação (perda) (21.744) (43.489)
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16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação

c) Análise de sensibilidade--Continuação

Análise de Sensibilidade - Dívida (Depreciação do Real) Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Provável 25% 50%

Programa Instrumento Risco Taxa a.a. R$(Mil) R$(Mil) R$(Mil)

Financiamento FINIMP Flutuação do BRL/USD 3,30 (433,0) (2.767,0) (5.102,0)

Financiamento Dívida denominada em USD Flutuação do BRL/USD 3,30 (8.707,0) (55.684,0) (102.662,0)

Financiamento Dívida denominada em PEN** Flutuação do BRL/PEN 1,018595 (6.292,0) (40.241,0) (74.190,0)

Financiamento Dívida denominada em ARS*** Flutuação do BRL/ARS 0,190108 (426,0) (2.725,0) (5.023,0)

Financiamento Dívida denominada em CLP* Flutuação do BRL/CLP  0,005262 (2.799,0) (17.902,0) (33.004,0)

Total (18.657) (119.319) (219.981)

Variação (perda) (100.662) (201.324)

(*) CLP - pesos Chilenos

(**) PEN - Novo Sol /Peru

(***) ARS - Pesos Argentinos

Análise de Sensibilidade - investimentos de caixa e equivalentes de caixa e  aplicações financeiras ( desvalorização das taxas de
juros)

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Provável 25% 50%

Programa Instrumento Risco Taxa a.a. R$(Mil) R$(Mil) R$(Mil)

Investimentos de Caixa Aplicações financeiras Flutuação do CDI 7,39% 26.336 19.752 13.168

Total 26.336 19.752 13.168

Variação (perda) (6.584) (13.168)



Camil Alimentos S.A.

Notas explicativas às informações contábeis intermediárias condensadas--Continuação
31 de agosto de 2017 e 2016
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

38

16. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação

c) Análise de sensibilidade--Continuação

Análise de Sensibilidade - investimentos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras ( Depreciação do Rea)l)

Cenário 1 R$(Mil) R$(Mil)
Provável 25% 50%

Programa Instrumento Risco Taxa a.a. R$(Mil) R$(Mil) R$(Mil)

Investimentos de Caixa Aplicações financeiras Flutuação do BRL/CLP*  0,005262 11.309 8.482 5.654

Total 11.309 8.482 5.654

Variação (perda) (2.827) (5.654)

(*) CLP - pesos Chilenos

Análise de Sensibilidade Derivativos designados como hedge (apreciação do Real)

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Provável 25% 50%

Programa Instrumento Risco Taxa R$(Mil) R$(Mil) R$(Mil)

Importações Derivativos Flutuação do BRL/USD 3,30 3.033 (13.333) (29.700)

Importações Derivativos Flutuação do BRL/EURO 3,93 275 (1.207) (2.689)

Total 3.308 (14.540) (32.389)

Variação (ganho/perda) (17.848) (35.697)

As fontes de informação para as taxas utilizadas acima foram obtidas no Banco Central - BACEN.
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17. Receita líquida de vendas e serviços

Controladora Consolidado
01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Receita bruta de vendas
Vendas de mercadorias e serviços no mercado interno 2.027.968 2.049.061 2.473.678 2.514.401

Vendas de mercadorias no mercado externo 40.986 37.844 295.100 264.547
2.068.954 2.086.905 2.768.778 2.778.948

Deduções de vendas

Impostos sobre vendas     (162.730) (164.138)      (181.389) (182.425)

Devoluções e abatimentos     (159.030) (138.441)     (199.945) (187.235)

    (321.760) (302.579)     (381.334) (369.660)
Receita líquida de vendas e serviços 1.747.194 1.784.326 2.387.444 2.409.288

18. Despesas por natureza

Controladora Consolidado

31/08/2017 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2016

Despesas por função

Custo dos produtos vendidos (1.330.680) (1.297.048) (1.807.789) (1.762.504)

Despesas com vendas (190.962) (176.122) (275.490) (257.463)

Despesas gerais e administrativas (91.603) (95.041) (120.598) (124.127)

(1.613.245) (1.568.211) (2.203.877) (2.144.094)

Despesas por natureza

Depreciação e amortização (27.745) (27.048) (43.794) (44.418)

Despesas com pessoal (136.379) (130.304) (226.302) (212.285)

Matéria prima e materiais (1.151.821) (1.123.904) (1.500.855) (1.479.750)

Fretes (127.460) (118.673) (170.958) (175.940)

Despesas com serviços de terceiros (29.468) (27.643) (42.536) (40.460)

Despesas com manutenção (26.077) (28.035) (34.359) (33.673)

Outras despesas (114.295) (112.604) (185.073) (157.568)

(1.613.245) (1.568.211) (2.203.877) (2.144.094)
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19. Informações por segmento

As informações dos segmentos da Companhia estão incluídas nas tabelas a seguir:

Alimentício Brasil Alimentício Internacional Alimentício Consolidado
01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

01/03/2017 a
31/08/2017

01/03/2016 a
31/08/2016

Receita líquida de vendas 1.745.462 1.783.163 641.982 626.125 2.387.444 2.409.288
Lucro bruto 414.782 484.343 164.873 162.441 579.655 646.784
Despesas de vendas, gerais e administrativas (281.042) (268.606) (115.046) (112.984) (396.088) (381.590)
Outras receitas (despesas) operacionais e resultado de
equivalência patrimonial 11.433 (6.312) 2.805 99 14.238 (6.213)

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 145.173 209.425 52.632 49.556 197.805 258.981

Despesas financeiras (92.391) (99.990) (14.658) (16.961) (107.049) (116.951)
Receitas financeiras 51.050 22.129 7.174 9.453 58.224 31.582
Lucro antes dos impostos 103.832 131.564 45.148 42.048 148.980 173.612
IRPJ e CSLL (40.867) (51.360) (6.597) (7.878) (47.464) (59.238)
Lucro líquido 62.965 80.204 38.551 34.170 101.516 114.374
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20. Eventos subsequentes

a) Aumento de capital

Em 26 de setembro de 2017, conforme Reunião do Conselho de Administração, foi aprovado o aumento
do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$369.000, o
qual passará de R$581.374 para R$950.374, mediante a emissão de 41.000.000 (quarenta e um
milhões) de ações ordinárias, objeto da Oferta Primária de ações, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações emitidas pela
Companhia, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

b) IPO

Em 25 de julho de 2017, a Companhia protocolou o pedido de registro de companhia aberta e de sua
oferta inicial de ações (“IPO” na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
dando início ao processo de listagem e negociação das ações da Companhia no segmento do Novo
Mercado da bolsa de valores de São Paulo – B3 - Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”). A disponibilização do
Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado foi realizada pela Companhia em 30 de agosto de 2017.

Em 26 de setembro de 2017, o preço por ação foi fixado em R$9 (nove reais) por ação ordinária (ON),
seguido da divulgação do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início no dia 27 de setembro de 2017.

Em 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 (“Oferta Primária”) e uma oferta
secundária de 86.500.000 milhões de ações ordinárias (“Oferta Secundária”).

Com o início da negociação das ações ordinárias, sem considerar as ações suplementares
(“Greenshoe”), um montante de 127.500.000 ações ordinárias, representativas de 31,09% do capital
social da Companhia, estão em circulação no mercado (“free float”).

Após o encerramento do IPO, a Companhia continuará sendo controlada pela Camil Investimentos S.A.

Em 28 de setembro de 2017, a composição dos acionistas da Companhia estava distribuída conforme
tabela a seguir (colocação total das ações ordinárias, sem considerar o exercício do Greenshoe):
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20. Eventos subsequentes--Continuação

b) IPO –Continuação
Composição

Anterior a Oferta
Composição
Após a Oferta

Composição
ajustada(1)

Após a Oferta
Acionistas Ações

Ordinárias % Ações
Ordinárias % Ações

Ordinárias %

Camil Investimentos S.A............................ 229.735.239 62,25 229.735.239 56,03 229.735.239 56,03
WP XII E Fundo de Investimento em
  Participações Multiestratégia..... 117.173.523 31,75 45.435.599 11,08 35.402.154 8,63
Controladores e Administradores............ 22.143.114 6,00 7.381.038 1,80 17.414.483 4,26
Ações em circulação................................... - - 127.500.000 31,09 127.500.000 31,09
Total................................................................ 369.051.876 100,00 410.051.876 100,00 410.051.876 100,00

(1)  Composição ajustada a fim de prever o exercício da opção de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia outorgada
pelo WP FIP aos controladores e administradores e exercida em 26 de setembro de 2017.

Os recursos brutos do IPO atingiram R$ 1.147,5 milhões antes da dedução de comissões e despesas
e R$ 1.120 milhões líquidos após referida dedução. Os recursos líquidos provenientes da Oferta
Primária foram de, aproximadamente, R$357 milhões, após a dedução das comissões e despesas
estimadas. 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. Enquanto os recursos líquidos decorrentes
da Oferta Primária não forem destinados para os fins acima descritos, serão aplicados no mercado
financeiro, em Certificados de Depósito Bancário emitidos por instituições financeiras de primeira linha,
conforme prática corrente naCompanhia. Os recursos da Oferta Secundária serão integralmente
destinados aos acionistas vendedores do IPO. A Companhia não receberá quaisquer recursos
provenientes da alienação das ações ordinárias no âmbito da Oferta Secundária.

c) 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).
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20. Eventos subsequentes—Continuação

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).

d) Liquidação de debêntures emitidas em 4 de outubro de 2012

Em 10 de outubro de 2017, em conformidade com o previsto na cláusula V da Escritura de Emissão, a
Companhia resgatou antecipadamente o total das debêntures da 3ª Emissão de Debêntures simples,
não conversíveis em Ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional real e
fidejussória, para distribuição com esforços restritos.

O valor pago de R$ 68,2 milhões corresponde a: (1) saldo do valor nominal unitário das debêntures,
acrescido de (2) Remuneração, calculada pro rata temporis desde a última data de pagamento da
remuneração imediatamente anterior até a data do resgate, e demais encargos previstos e não pagos
até a data do regate (sendo “1” e “2’, em conjunto, “preço unitário”), e acrescido de (3) prêmio
correspondente ao índice aplicável de 0,40% reduzido para 0,15%, sobre o preço unitário (conforme
previsto na cláusula 5.1.2. da Escritura de Emissão).

O resgate antecipado total foi realizado pelo Banco Mandatário (Citibank), nos termos da Cláusula 5.1.6
da Escritura de Emissão, conforme procedimentos adotados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão –
Segmento CETIP UTVM (“B3”), considerando-se que as debêntures encontram-se registradas no SND
– Sistema Nacional de Debêntures e custodiadas eletronicamente na B3.


