


● Sistema de produção verticalizado

● Líder em market share em diferentes produtos

● Segmento de atuação perene

● Forte geradora de caixa

● Baixo endividamento

● Setor com alta concorrência

● Mudanças repentinas nos gostos do consumidor

● Exposição ao dólar

● Incerteza quanto à benefícios fiscais
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No Ceará, a M. Dias Branco iniciava suas atividades ligadas à panificação e

à fabricação de biscoitos, utilizando técnicas artesanais.

Desde o começo, a empresa desenvolvia seu modelo de distribuição

pulverizado, voltado ao micro, pequeno e médio varejista, com um sistema

de vendas porta-a-porta.

A empresa aumentava sua escala de produção continuamente, até o

ponto em que foi necessário a mudança da sua complexa estrutura fabril

pra outro munícipio.

Iniciava-se um novo ciclo de crescimento dos negócios da companhia. Em

1992, foi inaugurada a primeira unidade de moagem de trigo e iniciado o

processo de verticalização da produção de biscoitos e massas.

Na mesma época, a companhia também ingressou no competitivo

mercado de farinhas e farelo de trigo.

Avançando com o projeto de expansão, a empresa inaugurou o segundo

moinho de trigo, integrando sua atuação com a nova fábrica de massas

alimentícias. Assim, a empresa reduzia custos.

Buscando maior verticalização de seus insumos e ingresso em novos

segmentos, foi inaugurada uma unidade de produção de gorduras,

margarinas e cremes vegetais.
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Assim, a companhia passou a produzir internamente parte de sua

segunda principal matéria-prima para fabricação de biscoitos.

A partir de então, a M. Dias Branco adquiriu controle de outras empresas

do setor, proporcionando a expansão da marca em mais estados e a

projetando como a maior empresa do país em massas e biscoitos.

Nesse ano, a companhia abriu seu capital na bolsa de valores brasileira em

busca de maior consolidação no mercado.

Dando seguimento à sua estratégia de crescimento, a companhia realizou

sucessivas aquisições ampliando ainda mais sua atuação em outros

estados nordestinos.

Hoje, a empresa é líder de mercado nas linhas de biscoitos e massas,

possui flexibilidade de produção e exporta para mais de 35 países.

A M. Dias Branco atua nas seguintes linhas de produtos: biscoitos,

massas, farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras vegetais, bolos,

snacks, mistura para bolo, torradas e refrescos.
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Com exceção dos refrescos, as demais linhas possuem processo

produtivo integrado e verticalizado, isso é, parte da própria produção de

farinha de trigo e gordura vegetal são destinadas à fabricação de outros

produtos.

De fato, isso é uma vantagem competitiva, visto que a companhia

consegue flexibilizar sua produção, controlar melhor seus estoques, além

de ganho de logística e redução de custos.

Não só, a companhia possui 15 unidades industriais e 38 centros de

distribuição espalhados pelo país, reduzindo o tempo de entrega dos seus

produtos e aproximando a empresa dos seus principais consumidores

(varejo).

A M. Dias Branco atua através de suas marcas, que possuem bom

posicionamento de mercado e são referências, sobretudo, no Nordeste. A

Figura 1 ilustra as principais marcas.

Figura 1 – Principais marcas da empresa.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO

Embora a região Nordeste concentre 61,5% da receita, a companhia

também é líder em volume de vendas em biscoitos nas regiões Norte,

Sudeste e Sul, e Centro-Oeste. Além disso, a companhia lidera em volume

de vendas no segmento de massas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

5



Através da Figura 2, nota-se a posição de destaque que a companhia

possui através de seu significante market share.

Figura 2 – Market Share.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO

Toda a receita da empresa é proveniente do segmento de produtos

alimentícios, embora os produtos possuam relevâncias distintas. A Figura 3

ilustra a participação de cada produto na receita líquida.

Figura 3 – Composição da Receita Líquida.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO
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Além disso, espera-se que a companhia avance em novas aquisições,

isso pois, dada a atual conjectura do mercado, é mais fácil para a empresa

crescer via aquisição de suas concorrentes do que investir em crescimento

orgânico (uma vez que já possui liderança em market share).

Através de novas aquisições a M. Dias Branco pode explorar novos

mercados consumidores, onde hoje não possui atuação relevante, além de

lançar novas linhas de produtos.

A M. Dias Branco está inserida no segmento de listagem Novo

Mercado, o de mais alto rigor quanto às boas práticas de Governança

Corporativa, sinalizando que a empresa preza pela divulgação de

resultados e informações com o mais alto teor de qualidade e

transparência.

Quanto à sua estrutura acionária, representada pela Figura 4,

percebe-se que o controle da companhia está em posse da família dos

fundadores. Inclusive, órgãos da diretoria e do conselho de administração

são parcialmente preenchidos por membros da família fundadora.

Por um lado, isso é positivo, visto a expertise notável com que fizeram

a empresa ser o que ela é hoje. Por outro lado, isso pode gerar conflitos de

interesse. A empresa possui muitos contratos entre partes relacionadas

(pessoas com grande participação no capital da empresa), e embora não

haja indícios de fraude é importante manter atenção nesse ponto.
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Figura 4 – Distribuição Acionária M. DIAS BRANCO.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO

O Risco Estratégico, segundo a empresa, relaciona-se ao setor de

alimentos, que em geral, está sujeito às mudanças nas tendências,

exigências e preferências dos consumidores, as quais ocorrem

frequentemente e, caso a companhia não consiga ter êxito em antecipar,

identificar ou reagir a tais mudanças, poderá ocorrer uma redução na

procura e nos preços de seus produtos.

Além disso, algumas unidades industriais da empresa são

contempladas com incentivos fiscais que proporcionam à M. Dias Branco

uma geração de caixa adicional na ordem de R$400 milhões. Logo, o Risco

Fiscal envolve a possibilidade de não renovação desses incentivos, o que

impactaria cerca de 5% do faturamento da empresa.
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Quanto ao Risco Operacional, destaca-se que o preço das

matérias-primas e embalagens utilizadas pela companhia é volátil e uma

oscilação brusca ou inesperada nesses preços poderá ter um efeito adverso

nos resultados operacionais.

Por fim, o Risco de Negócio está relacionado ao fato de que apenas

um cliente da companhia corresponde a mais de 10% da receita da

empresa. Essa concentração elevada pode comprometer seu poder de

barganha.

A M. Dias Branco soube usufruir de todo o seu arsenal econômico. A

empresa vem ganhando market share nas mais diversas linhas de

negócios e, aproveitou das aquisições para expandir seu poder de atuação

e lançar mão de novos produtos. Isso demonstra a capacidade da

companhia em antecipar as tendências do mercado e posicionar suas

marcas de maneira correta.

A estratégia da empresa, há anos trabalhando com itens de menor

ticket, é lançar produtos de maior valor agregado. O interesse, através disso,

é diversificar ainda mais seu portfólio e a sua base de clientes, além de

aumentar a margem de lucro.

Na Figura 5, temos o desempenho da empresa ao longo do últimos

anos.
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Figura 5 – Crescimento anual composto.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO

Devido à alta concorrência do setor, a companhia tem dificuldade em

reproduzir as mesmas taxas de crescimento vividas no passado. E mesmo

com suas vantagens competitivas, a concorrência a força a abaixar o preço

médio de seus produtos, comprometendo, assim, seu faturamento.

Não só isso, cerca de 40% dos custos dos produtos vendidos são das

matérias-primas, que expõem a empresa à volatilidade do mercado de

commodities. Especialmente nos dois últimos anos, a alta do preço do trigo

aliado a desvalorização cambial afetou o lucro da empresa, interrompendo

a sequência de bons resultados.

A Figura 6 ilustra os principais custos dos produtos vendidos e seu

impacto na receita líquida.
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Figura 6 – Custos dos Produtos Vendidos.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO

Para agravar, o cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia fez com que

os preços dos insumos voltassem a ter uma pressão inflacionária

gigantesca, piorando o contexto para a M. Dias Branco, que viu suas

margens ficarem bem deterioradas.

Figura 7 – Margens de operação.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO
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A normalização do cenário, seguindo as projeções de bancos, só deve

acontecer a partir de 2024, sendo que até lá a melhoria seria lenta e

gradual. Por isso, a empresa ainda terá mais alguns trimestres de

desempenho ruim.

Entretanto, a M. Dias Branco continua gerando caixa operacional, o

que vai de encontro a sua estratégia de crescimento via aquisições. Dessa

forma, não é necessário manter alto endividamento para fechar novos

negócios.

A Figura 8 relaciona a boa geração de caixa da empresa com o seu

índice endividamento. Para critério de comparação, a M. Dias Branco

adquiriu a empresa Piraquê, em 2018, por R$1,5 bilhão, sendo a maior

aquisição da história da companhia.

Logo, pelo fato da empresa ter uma estrutura de capital flexivel, a

permite aproveitar novas oportunidades de negócios sem comprometer

sua saúde financeira.

Figura 8 – Índice de Endividamento e Fluxo de Caixa Operacional.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO
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Os anos de 2021 e 2022 não são bons para a empresa, que viu a alta

do dólar corroer parte significativa da sua lucratividade, sem contar na alta

do trigo, que pressionou ainda mais sua margem de lucro. Isso, na verdade,

prejudicou várias empresas desse setor, principalmente aquelas sem

grande exposição de vendas no mercado estrangeiro, como é o caso da M.

Dias Branco.

Dessa forma, a empresa se viu na necessidade de reajustar o preço

de seus produtos em 10%, o que foi recebido pelo mercado com grande

resistência, pressionando os volumes de venda.

Alguns pontos positivos, porém, merecem destaques: a empresa

otimizou a quantidade de produtos fabricados, reduzindo a complexidade

da operação; adequou o nível de utilização da capacidade produtiva,

diluindo custos; reduziu custos com logística e aumentou sua presença na

região de ataque (Sul, Sudeste e Centro-Oeste), com mais distribuidores

cadastrados.

As empresas de consumo não cíclico são menos impactadas, visto

que seus produtos são classificados como essenciais, ou seja, não

dependem do ciclo econômico.

Seguindo essa recuperação, foi possível perceber um aumento na

receita líquida em relação aos trimestres anteriores, embora o volume

vendido ainda tenha ficado aquém. Na verdade, devemos lembrar que o

início da pandemia foi marcado por auxílio emergencial, resultando em
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maior demanda pelos produtos da empresa. Ainda assim, o reajuste

realizado pela empresa surtiu efeito, conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Desempenho operacional.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO

Pela Figura 10 fica mais evidente o efeito preço e volume na

composição da receita da companhia.

Figura 10 – Efeito de volume e preço de venda na receita líquida.
Fonte: RI M. DIAS BRANCO

A retomada dos volumes vendidos no 2T21 contribuiu para o

aumento do nível de utilização da capacidade de produção, melhorando a

diluição dos custos fixos, embora a desvalorização cambial ainda seja

suficiente para reduzir as margens de lucro.
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Análise de Múltiplos

O primeiro método consiste na análise dos múltiplos das empresas.

Para que sua eficiência seja comprovada, é coerente que se compare

empresas de mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas

empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isso é, se estão em expansão,

maturidade ou decaimento de suas atividades.

Na bolsa de valores brasileira, temos as empresas Camil (CAML3) e

Josapar (JOPA4). Embora os alimentos processados pelas companhias não

sejam necessariamente os mesmos, a comparação ainda é válida pela

proximidade. Os múltiplos analisados são descritos a seguir e comparados

na Figura 11:

● P/L indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/VP relaciona o preço que os acionistas estão pagando pelo valor

patrimonial da ação.

● EV/EBIT, diferentemente dos outros indicadores, é uma aproximação

do valor da firma com sua geração de caixa. Sua importância se dá à

medida que os outros indicadores podem ser distorcidos por outros fatores

não recorrentes ou não operacionais.
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Figura 11 – Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest /Elaboração Própria

É difícil analisar os múltiplos quando se tem poucas empresas

comparáveis, mas ainda assim, percebemos que por ser uma companhia

estabilizada, os múltiplos estão distorcidos. Isso acontece devido a queda

abrupta na margem de lucro.

Como o mercado entende que essa é uma situação passageira e que,

logo após, a M. Dias Branco conseguirá reverter, há uma tendência de

queda desses múltiplos. Confirmamos essa análise na Figura 12.

Vemos que a projeção de redução significativa de seus múltiplos só

vai acontecer a partir de 2024. Porém, pela empresa não ser classificada

como de crescimento, seus múltiplos atuais ainda estão elevados.

Antecipar algo que só vai acontecer em 2024 envolve um alto custo

de oportunidade no momento, sabendo que já existem outras empresas

com melhor risco e retorno.
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Figura 12 – Comportamento Histórico dos Múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a valor presente descontando a uma taxa média ponderada,

chamada de custo de capital, na sigla em inglês WACC (weighted average

cost of capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida

e de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de

financiamento da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.

Dessa forma, considerou-se um crescimento do EBIT em 15% ao ano

durante os primeiros 3 anos, seguido de um crescimento, de 10% ao ano,

durante mais 8 anos. Por último, considerou-se um crescimento na
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perpetuidade de acordo com a estimativa da inflação brasileira, de 3,5% ao

ano.

Esse crescimento decrescente está relacionado ao fato de a

companhia já possuir concorrentes bem estabelecidos, logo, o potencial de

ganho de market share da M. Dias Branco é limitado. Além disso, a receita

das exportações, por mais que seja promissora, ainda é uma incógnita.

Em relação às margens de lucro, considerou-se a atual margem EBIT

da empresa, próxima a 9%. Ressalta-se, porém, que essa margem é,

historicamente, menor que nos anos passados, muito devido à

desvalorização cambial que elevou os custos dos produtos vendidos. Por

segurança, é preferível considerar o atual cenário. Reforça-se que, quanto

maiores as margens da empresa, maior será o preço das ações.

Para esse cenário, encontrou-se um valor por ação de R$30,25,

próximo ao preço de fechamento do dia 12/07/2021 de R$30,47.

A M. Dias Branco é uma empresa tão sólida que, desde sua abertura

de capital, dá lucro. Isso fica ainda mais forte quando se nota o ganho de

market share nas diversas linhas de negócio.

Além disso, a companhia possui uma estrutura de produção

verticalizada, o que a permite reduzir custos, melhorar a qualidade do

serviço e a logística. Não só, as unidades industriais são referências em

modernidade e integração.
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No mais, a forte geração de caixa com um endividamento controlado,

são fatores propícios para a empresa avançar em sua estratégia de

aquisições, e assim expandir tanto geograficamente como também através

de lançamentos de novos produtos.

O câmbio desvalorizado e o alto preço do trigo pressionam a

lucratividade da empresa, embora medidas já tenham sido tomadas para

atenuar esses efeitos no médio e longo prazo. Com isso, mesmo

imaginando que no curto prazo a empresa pode não ter bom

desempenho, no longo prazo a M. Dias Branco continua sendo uma das

melhores alternativas no setor.

Por fim, vimos que os múltiplos de preço em um primeiro momento

não estão convidativos. Existem opções na bolsa de empresas com

melhores relações risco e retorno.

Por isso, mesmo reconhecendo o histórico positivo da M. Dias Branco,

optamos pela não recomendação de suas ações MDIA3.
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM

598/2018, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto,

o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e

estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao

seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/21, que as recomendações do relatório de análise

refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma

independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os

analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que

possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira

independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no

todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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