
A M. Dias Brando atua em dois setores principais: biscoitos e massas.
Além desses ela atua também nos setores de farinha e farelo de trigo,
margarinas e gorduras vegetais, bolos, snacks, mistura para bolos e
torradas.

A respeito do setor de biscoitos, o Brasil ocupa a posição de 4º maior
vendedor mundial em toneladas, com registro de 1,27 (milhões de ton),
comercializadas em 2019, segundo os dados da ABIMAPI e Euromonitor.
Em consumo per capita, atualmente o país consome cerca de 7,021 kg
por habitante ao ano conforme dados da Nielsen & IBGE. 

Em 2019, de acordo com dados da AC Nielsen, o Sudeste foi responsável
pelo maior volume de vendas de biscoitos no Brasil, cerca de 46,5%, já
que possui a maior renda per capita do país e que o consumo destes
produtos são fortemente influenciados pelo poder aquisitivo das famílias.

A história do setor de biscoitos no Brasil considera que até o início do
Plano Real, o setor era caracterizado predominantemente de capital
nacional e dirigido por empresas familiares. Contudo, ele passou por um
acentuado crescimento que fez com que houvesse a compra das
empresas menores pelas grandes marcas internacionais. Em 2003, a
liderança do mercado brasileiro voltou a pertencer a uma empresa de
capital nacional. 

Atualmente, a Bauducco encontra-se em segundo lugar com participação
de 8,6%, a Nestle ocupa o terceiro lugar com participação de 8,5%, e
assim sucessivamente com Marilan (8,0%), Mondelez (8,0%) e Pepsico
(5,4%), enquanto que a M. Dias Branco lidera o mercado, com 29,6%, de
acordo com dados da Nielsen do acumulado do ano de 2019. O restante
do mercado encontra-se fragmentado entre um grande número de
empresas.

A ascensão social da população incentiva o consumo de biscoitos,
inclusive com maior valor agregado. Além disso, os biscoitos tidos como
saudáveis também estão apresentando taxas de crescimento bastante
expressivas, evidenciando uma oportunidade de expansão da produção.

A M. Dias Branco é uma das maiores
indústrias de alimentos do Brasil,
principalmente se tratando dos mercados
de massas e biscoitos. Está presente no
mercado alimentício brasileiro há
aproximadamente 60 anos (fundada em
outubro de 1961), mas antes disso atuava
em atividades de panificação e fabricação
de biscoitos com técnicas artesanais.
 
Após a sua fundação oficial, a empresa
desenvolveu seu atual modelo de
distribuição de forma pulverizada, voltada
a atender principalmente aos micro,
pequeno e médio varejos, com um
sistema de vendas porta a porta e de
visitas pelo menos semanais a seus
clientes, ela viabiliza o permanente ajuste
de seu posicionamento de mercado,
estratégias de comercialização e
relacionamento. 

Possui 15 plantas industriais e gera um
total de 18,6 mil empregos diretos,
principalmente nas regiões sul, sudeste e
nordeste.

Em outubro de 2019 a empresa foi
classificada pelo segundo ano
consecutivo como uma das três melhores
empresas da categoria Alimentos e
Bebidas do Prêmio Empresas Mais –
elaborado pelo jornal Estado de S. Paulo
com a Fundação Instituto de
Administração (FIA) e a consultoria Austin
Rating. 
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Já o setor de massas possui uma baixa barreira de entrada por necessitar de
poucos investimentos e a massa ser um produto de baixo valor agregado.
No Brasil, o processo de abertura econômica vivenciado a partir dos anos
90, causou contornos decisivos em termos de consolidação mercadológica e
impulsionou as empresas a investir em tecnologia, equipamentos de última
geração e capacitação de seus profissionais.

Muitas empresas do setor possuem processo integrado com moinho de
trigo. Conforme dados da AC Nielsen, publicados na ABIMAPI, as massas
secas têm atualmente a maior representatividade do setor de massas
alimentícias e em 2019 representou 50,7% dos volumes vendidos,
subdividindo-se em: 34,97% do tipo sêmola sem ovos; 33,8% sêmola com
ovos; 28,9% do comum; e 2,6% do grano duro.

Até 1997, o mercado brasileiro de massas era disperso, contudo se tornou
mais concentrado com a intensificação das fusões e aquisições. Atualmente,
mais da metade do mercado, em termos de volume vendido, é dominado
por seis empresas: M. Dias Branco, J. Macedo, Selmi, Santa Amália e Vilma. 

Respeito
Ética
Boa vontade
Simplicidade
Excelência
Superação
Zelo
Criatividade
Agilidade
Segurança

   
- Missão: 

 

Oferecer alimentos de qualidade,
inovadores, saudáveis, saborosos e com
preços competitivos, proporcionando o
bem-estar e a felicidade das pessoas.
 

- Visão:
 

No futuro que queremos construir,
colaboramos para o desenvolvimento da
sociedade, com parcerias de sucesso e
sustentáveis, presença global e atuação
diversificada, sendo referência pelo respeito
às pessoas e ao meio ambiente, ética,
criatividade, disposição para servir,
simplicidade e amor pelo que fazemos.

- Valores: 
 

A  governança corporativa tem poder de controle e define a direção da
empresa, é definida como um conjunto de leis, regras e procedimentos que
regem as operações de uma companhia e as decisões tomadas por seus
administradores, ela assume principalmente duas formas: a de punição
(ameaça de demissão) e incentivo (remuneração). 

Os princípios da governança corporativa permitem melhor transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Além de
reduzir os conflitos de agência. Na M. Dias existem seis comitês que
asseguram as boas práticas de governança:  O Comitê de
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Governança Corporativa e Composição Acionária

Propósitos da MDIA

O controle da M. Dias é familiar e feito por meio da Dibra
Fundo de Investimento em Participações que atualmente
possui 6 cotistas: a viúva do fundador e seus 5 filhos

Auditoria, Comitê Executivo, Comitê de Ética, Comitê de
Saúde e Segurança do Trabalho, Comitê de
Sustentabilidade, Comitê de Gestão de Imagem e Comitê de
Governança Corporativa.
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Análise Indicadores Financeiros
Foram calculados os Indicadores de Liquidez, de Atividades, de Rentabilidade, de
Endividamento e Alavancagem, os resultados estão conforme os gráficos: 



emergências financeiras. Além disso pela liquidez geral percebe-se que a empresa está perdendo sua liquidez desde 2019.
Enquanto que, os Indicadores de Atividades, mostram uma redução no tempo de armazenagem dos seus produtos devido a
um maior giro de estoques, o tempo de recebimento dos clientes e o ciclo de conversão de caixa também reduziu no último
ano. Há boa recuperação de ativos e o período médio de pagamento teve leve queda de 2019 a 2020.

Dessa forma, os Indicadores de Rentabilidade sugerem uma redução do lucro bruto em relação a receita, enquanto houve
aumento do lucro líquido  sobre as vendas no último ano. Ainda considerando esse período os retornos tiveram um aumento  
significativo,  com destaque para os acionistas, que obtiveram retorno de aproximadamente 15%. Por fim, os Indicadores de
Endividamento e Alavancagem mostram que a empresa é financiada majoritariamente por capital próprio, mas houve
aumento do seu endividamento financeiro ao longo dos anos e consequentemente um aumento da dívida preponderante no
curto prazo, a partir de 2019 houve melhora na relação da dívida com o EBIT.

Logo, a M. Dias se mostra uma empresa com indicadores consistentes em boa parte do período, tendo obtido uma melhora
principalmente a partir de 2019, recordando que em períodos de aquisição, como foi o caso de 2016 a 2018, é esperado uma
piora nos indicadores, fator esse que ocorreu, mas foi minimizado pela boa organização da gestão.

Para o cálculo do Valuation da M. Dias utilizou-se do método de Fluxo de Caixa Descontado por ser uma empresa sólida e bem
consolidada no mercado que é líder em diversos seguimentos. Para isso foram considerados as premissas no cenário base
conforme a seguir. As fontes utilizadas foram o relatório focus do Banco Central do Brasil e para o crescimento e o custo da
indústria dos produtos de farinha de trigo foi analisado o histórico e feito uma projeção estimada com base nesses valores. As
planilhas apresentadas a seguir são de produção própria.

Essas premissas foram utilizadas para estimar os
valores relacionados ao negócio da empresa. Para
Receita Líquida, Produção Total e Receita Maiores
Clientes considerou-se o Crescimento Ind. Produtos
Farinha de Trigo. Já para o Custo dos Produtos
Vendidos foi considerado o Custo Ind. Produtos
Farinha de Trigo.
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Valuation: Valor Justo da Companhia

O IPCA foi utilizado para projeção das Despesas Operacionais, enquanto que os Investimentos são estimados com base no
Crescimento da Produção Industrial e as Contas a Receber projetam sua variação conforme a SELIC. 

Para a projeção da Depreciação e do Capex
considerou-se a oscilação dos investimentos. O NCG
foi estimado conforme sua relação com a Receita
Líquida.

O Fluxo de Caixa Livre teve como cálculo a soma do
NOPAT com a Depreciação, a variação do NCG e o
Capex. Todas variáveis calculadas conforme já dito
anteriormente. Além disso, o Imposto de Renda
utilizado para o NOPAT foi de 34%.

Para o cálculo do Fluxo de Caixa Descontado partiu-se do Fluxo de Caixa Livre descontado ao Custo Médio Ponderado de
Capital (WACC). O Capital Próprio foi calculado por meio do CAPM e o Custo da Dívida conforme o indexador e as taxas de juros
dos Empréstimos e Financiamentos. O Valor de Mercado considerou o fechamento de 17 de junho de 2021 pelo número de
ações e o Valor da Dívida é dado pelos Empréstimos e Financiamentos trazidos a valor presente pelos seus respectivos custos.

A partir dos gráficos obseva-se a respeito dos Indicadores de Liquidez que a
empresa em 2016 estava muito altos principalmente pelo acumulo de ativos
visando a aquisição a Piraquê, que quando terminada em 2018 mostra brusca
redução. De 2018 em diante, cresce de forma moderada com a liquidez corrente
e a seca mostrando capacidade em arcar com compromissos de curto prazo,
contudo a liquidez imediata tem necessidade de melhora para lidar com possíveis



Para a simulação foi utilizado o método de Monte Carlo, dessa forma considerou-se intervalos aleatórios para cada uma das
premissas do pior cenário para o melhor cenário. 

Após executar a simulação feita por meio de programação em VBA para obter dez mil valores de preço alvo, foi obtido o
mínimo e máximo observado, a média, o número de classes, o incremento e o desvio padrão. 

Desse modo, foi estimado o corte e a frequência para as barras e o valor e a função de densidade máxima para as curvas.
Logo, tem-se como resultado o gráfico da Simulação de Monte Carlo da M. Dias Branco (MDIA3):

Trazendo a valor presente o Fluxo de
Caixa Livre por meio do WACC e
calculando a perpetuidade obtem-se o
Valuation. Ao dividir esse valor pelo
número de ações em circulação chega-se
ao preço alvo da ação da MDIA3.

O crescimento estimado na perpetuidade
foi de 4,32% ao ano conforme a margem
NOPAT histórica e o crescimento do ROIC.
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Valuation: Simulação de Monte Carlo

Portanto, estima-se que o Valor Justo para a M. Dias
Branco (MDIA3) é de 13,45 milhões de reais e que o
Preço Alvo dessa ação seja de 39,69, ou seja, um
upside de 30% considerando a cotação utilizada.


