
 
 

Camil Alimentos S.A.  
 

A Camil é uma empresa de bens de consumo do setor de alimentos. Ela atua na industrialização, comercialização e 
distribuição de grãos (principalmente, arroz e feijão). Também trabalha com açúcar e pescados enlatados como 
sardinha e atum, incluindo molhos e patês. 

Em 2019, a empresa possuía 27 unidades de processamento e também 18 centros de distribuição na América do 
Sul. Apenas no Brasil eram 15 unidades industriais. Além disso, eram mais 7 plantas para beneficiamento de grãos 
no Uruguai, 2 no Chile e 3 no Peru. 

Em 2018 a receita líquida no Brasil foi de R$3,3 bilhões. Nos outros países da América do Sul a receita somou R$ 
1,4 bilhões no mesmo período. 

A Camil Alimentos iniciou sua trajetória como uma cooperativa de produtores de arroz no ano de 1963, no Rio Grande 
do Sul. Em 1974 foi pioneira ao distribuir arroz em embalagens plásticas de 5 kg. 

Durante a década de 1990 a empresa entrou em novos mercados. Também ocorreu a transferência da sede para 
São Paulo. Ainda ocorreu a entrada do fundo de private equity TCW, dos Estados Unidos. 

Nos anos 2000 a Camil iniciou sua estratégia de expansão. Primeiro pelo Brasil, com a aquisição de marcas como 
Pai João e Príncipe, do Ceará e Rio de Janeiro. Em 2007 adquiriu a Saman no Uruguai e em 2009 comprou a Tucapel 
no Chile. No ano de 2011 adquiriu a Costeño no Peru e em 2014, a marca Paisana. 

Em 2011 a companhia comprou as detentoras das marcas Coqueiro e Pescador. No ano seguinte adquiriu a empresa 
dona das marcas União e Da Barra. Também ocorreu a entrada do fundo Gávea Investimentos. Em 2016, um fundo 
gerido pela Warburg Pincus adquiriu a participação societária da Gávea. Em 2018, a companhia adquiriu a SLC 
Alimentos, detentora da marca Namorado. 

A Camil realizou sua abertura de capital na B3 em setembro de 2017 no Novo Mercado, o mais alto nível de 
governança corporativa. 

Fonte: https://ri.camil.com.br/ 
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Marcas Camil 
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Gráfico (CAML3) 

 

Gráfico Candlestick semanal com MME 5/10 dias da Camil Alimentos                                                             Fonte: Economatica     

Obs.: Empresa relativamente nova em bolsa, não possui bom histórico de cotações para Análise Técnica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Principais Indicadores (CAML3) 

 

Lâmina da Camil                                                                                                                                                 Fonte: Economatica 

 

 

 

 

 

 



 
 

A Camil Alimentos S.A é uma empresa brasileira do setor alimentício, especializada no beneficiamento de arroz e 

feijão, sendo líder do setor no país e na América do Sul. A empresa tem chamado a atenção dos investidores por 

causa de seu momento positivo e da sua capacidade de execução de fusões e aquisições bem sucedidas, que vêm 

trazendo resultados acima do esperado. 

Destaques 

 

Fonte: https://ri.camil.com.br/ 

A Camil também conseguiu remunerar os acionistas, não somente por dividendos, mas também através de expansão 
das operações e de recompra de ações realizadas, dada a sua forte geração de caixa, dado que a empresa atua em 
categorias quase essenciais para o consumidor brasileiro e possui margens resilientes. 

A empresa vem passando por um momento operacional otimista e seu histórico recente comprovou sua capacidade 
de execução e de integração de novos negócios. No entanto, o mercado entende que grande parte do potencial da 
companhia ainda não está embutido em seu preço recente, sobretudo pelos cenários conservadores apresentados 
para os segmentos de massas e de café. 

A expectativa é, que seu portfólio de produtos básicos apresente desempenho favorável no atual ambiente 

inflacionário, podendo contribuir para a expansão de suas margens entre os exercícios de 2022 e 2023, juntamente 

com a nova carteira de produtos, frutos da nova leva de aquisições. Incorpora ainda as projeções, a potencial ajuda 

governamental que permite ao mercado manter o otimismo com as perspectivas de consumo de alimentos básicos, 

no segundo semestre deste ano. 

A CAML3 apresenta no momento indicação de compra, após ter alcançado um “fundo” por volta dos R$ 9,00, está 

com seus suportes em R$ 8,80 S1 e R$ 8,35 S2 respectivamente e pontos de venda em R$ 9,60 R1e R$ 10,20 R2, 

ambos para curto prazo. E para médio prazo, tem ponto de venda no gráfico em R$ 11,00.   
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D I S C L A I M E R 

Departamento de Research 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   

                                                                                        

Resolução CVM Nº 20/2021  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização.  

Sujeito a alteração sem aviso prévio. 


