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Resultado Trimestral   

Camil 

3T20*: Ebitda recorde em meio a custos de matéria-prima elevados; positivo  

A Camil reportou outro resultado positivo no 3T20, em nossa opinião. No Brasil, o 
crescimento do volume de vendas de feijão (+9,9% a/a) e açúcar (+13,7% a/a) 
combinado com aumento dos preços de todos os produtos, compensaram a queda no 
volume de vendas de arroz (-16,1% a/a) e pescados (-16,5% a/a). Na operação 
internacional, o destaque foi para as vendas do Uruguai, que cresceram 8,5% a/a, em 
decorrência do aumento dos preços e câmbio desvalorizado, o que compensou a 
redução do volume de vendas no Chile (-19,8% a/a) e Peru (-18,9% a/a), cujos 
mercados foram impactados por restrições impostas pela Covid-19. Vale ressaltar que a 
operação no Uruguai representa 79% do volume internacional. 

A receita líquida consolidada aumentou 38,1% a/a, totalizando R$ 2 bilhões no trimestre. 
Como resultado do aumento dos preços, bem como de ações de readequação da 
produção, logística e abastecimento com foco em eficiência, a Camil pôde diluir custos e 
despesas, compensando o elevado custo de matérias-primas no período. Assim, a 
empresa apresentou Ebitda recorde de R$ 237 milhões (+78,2% a/a), com margem de 
11,9%, vs 9,2% no 3T19. Como resultado, por mais um trimestre, a empresa reportou 
lucro líquido (R$ 129,5 milhões), um aumento de 95,9% na comparação anual. 

O endividamento encerrou o 3T20 no valor de R$ 2,5 bilhões (+21,9% a/a), decorrente 
das captações realizadas nos 9 primeiros meses de 2020 para fazer frente a dívidas de 
curto prazo. Tais recursos melhoraram a liquidez da Camil, que encerrou o exercício 
com um caixa de R$ 1,2 bilhão (+164,3% a/a) e uma alavancagem medida pelo 
indicador dívida líquida/ebitda de 1,7x, menor patamar desde maio/2018. 

Pontos de Alerta. A redução das vendas de arroz observada no 3T20 foi decorrente de 

ajustes nos estoques de clientes e varejistas e, na nossa opinião, os volumes de 
compras devem ser normalizados nos próximos meses. Ainda assim, em nossa visão, o 
aumento das vendas e a manutenção dos patamares de lucratividade irão depender (i) 
do sucesso da Companhia na sua gestão de estoques, dado o elevado custo de 
matérias-primas, e (ii) investimentos para capturar oportunidades em mercados com 
potencial de crescimento. Adicionalmente, o desempenho da operação no Chile e Peru, 
nos próximos meses, vai refletir o grau de restrição de circulação de pessoas e a 
reabertura de centros comerciais. 

Desempenho das ações e perspectivas. A demanda por alimentos básicos foi 
significativamente impulsionada no período da pandemia. Em momentos de incerteza, 
setores mais resilientes e defensivos, como o de alimentos, ganham destaque e as 
ações da Camil valorizaram 23% em 2020, superando o IBOV durante todo o ano. O 
aumento do consumo interno, aliado a maiores exportações e menor área plantada, 
resultaram na redução da oferta de arroz e, consequentemente, no aumento dos preços 
do grão. Apesar de acreditarmos na redução dos preços para 2021, eles ainda devem 
ficar acima da média histórica, motivo pelo qual estimamos margens sólidas perto de 
dois dígitos para a Camil ao final de 2020 (mais detalhes em nosso relatório de início de 
cobertura). Assim, considerando a manutenção da rentabilidade e nossa visão 
construtiva em relação a sua tese de investimentos, reiteramos nossa recomendação de 
Compra e preço-alvo para Dez-21 de R$ 15,5/ação, o que implica em um potencial de 

valorização de 41,9%.   

Destaques           

R$ milhões 3T20 3T19 a/a 2T20 t/t 

Receita líquida 1,994 1,444 38,1% 1,913 4,2% 

Lucro bruto 469 343 36,9% 434 8,0% 

Margem bruta (%) 24% 24% -0,2 p.p. 22.7% 0,8 p.p. 

EBITDA Ajustado 237 133 78.2% 207 14,2% 

Margem EBITDA (%) 11,9% 9,2% 2,7 p.p. 10,8% 1,0 p.p. 

Lucro líquido 130 66 95,9% 139 -6,6% 

Margem líquida (%) 6,5% 4,6% 1,9 p.p. 7,2% -0,8 p.p. 

 

Endividamento      

R$ milhões 3T20 3T19 a/a 2T20 t/t 

Dívida Bruta  2.501 2.052 21,9% 2.581 -3,1% 

Dívida Líquida 1.303 1.566 -16,8% 1.327 -1,8% 

Dívida Líquida /  EBITDA Ajustado 1,67x 3,73x -2,05x 1,97x -0,29x 

Fonte: Camil e BB Investimentos 

 

CAML3 
Recomendação  Compra 

Preço-alvo – 2021e (R$) 15,50 

Preço em 07/01/2021 10,92 

Potencial de valorização 41,9% 

 

Dados de Mercado     

 em 07/01/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 4.040 

Variação 1 mês % -7,2% 

Variação UDM % 22,4% 

Variação 2020 % -1,4% 

Min. 52 sem. R$ 6,44 

Máx. 52 sem. R$ 15,26 

 
   

 
 
 
 

Valuation     

  2021e 

Valor da Firma  R$ milhões 6.564 

Dívida Líquida R$ milhões 847,0 

Valor para o Acionista  R$ milhões 5.717 

Número de Ações # milhões 370 

Perpetuidade (g) % 5.0 

Fonte: Economatica e BB Investimentos 

 

Luciana Carvalho 
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*Ano fiscal começa em 1 de março e 

termina em 28 de fevereiro do ano 
seguinte 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e 

foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Luciana Carvalho - - - - 

Mariana Longobardo - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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