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M Dias Branco (MDIA3 – Compra) 

Aumento de custo pressionou as margens no 3T18  

A M Dias Branco registrou no 3T18 um lucro líquido de R$ 234,3 milhões, em linha com o 

esperado, e queda de 7,6% ante R$ 253,6 milhões do 3T17, redução explicada pela piora do 

resultado operacional que refletiu o aumento de custo e a desvalorização do Real. As despesas 

operacionais seguem controladas. No acumulado de 9M18 o lucro caiu 9,1% para R$ 583,7 

milhões, impactado pela alta do preço do trigo, seu principal insumo e o câmbio.  

A tendência para o 4T18 é de relativa melhora, com queda do dólar, mas com pressão residual 

no custo do trigo. Para 2019 com a redução efetiva dos custos, maior ocupação de sua 

capacidade e captura dos ganhos de sinergia com a aquisição da Piraquê, deve resultar em 

crescimento do resultado operacional e alta nas margens. Seguimos com recomendação de 

compra e preço justo de R$ 56,00/ação.  

• A receita líquida do 3T18 cresceu 18,7% em relação ao 3T17, com queda de 1,2% em 

volume e alta de 20,1% no preço médio. A aquisição da Piraquê concluída em 16/maio/18 

potencializou o crescimento e a manutenção da liderança nacional nas linhas de biscoitos 

e massas, seus produtos principais, com expansão de participação de mercado.  

• O Lucro Bruto registrou crescimento abaixo da evolução da receita, com o maior impacto 

do custo médio do trigo sua principal matéria prima, porém, as despesas operacionais 

seguem controladas. 

• Nesse contexto o EBITDA registrou queda de 2,6% entre o 3T17 e o 3T18 para R$ 283,8 

milhões, explicado pelas questões acima e aumento das despesas não recorrente, na M 

Dias e na Piraquê. A margem EBITDA piorou 2,3pp para 16,3%. 

• Em linha com a estratégia da companhia, a representatividade do conjunto das regiões 

além do Nordeste passou de 36% no 2T18 para 39% no 3T18, notadamente pela aquisição 

da Piraquê. Some-se o crescimento acelerado das demais marcas da região Nordeste. 

• Ao final do 3T18 a dívida líquida da companhia somava R$ 684,7 milhões, representando 

0,7x o EBITDA, patamar reduzido, mesmo após a aquisição da Piraquê.  

• Os investimentos foram de R$ 63,5 milhões no trimestre, distribuídos entre expansão e 

manutenção, acumulando R$ 200,7 milhões no 9M18. Destaque para a construção, em 

curso, do Moinho de Trigo em Bento Gonçalves/RS; o Projeto de modernização dos silos 

nas unidades de Tambaú/PB; e a ampliação da capacidade de armazenagem do centro de 

distribuição da unidade de Maracanaú/CE.  

• Sua capacidade de produção cresceu 12,1% no trimestre e 9,3% em 12 meses, refletindo a 

continuidade do plano de investimentos objetivando a verticalização e crescimento nos 

seus mercados de atuação, notadamente no Sul e Sudeste.  
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A M dias anunciou em 1º de novembro, que prepara a sucessão do Vice-Presidente de 

Investimentos e Controladoria e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Geraldo Luciano 

Mattos Júnior, com a conclusão prevista para o 2T19. Até a conclusão, Geraldo Luciano 

permanece exercendo suas funções e deve ser indicado pelos acionistas controladores da M. Dias 

Branco, para compor o Conselho de Administração da companhia. Nesse contexto e ao longo do 

referido processo de sucessão, a companhia realizará uma redefinição de atribuições das atuais 

vice-presidências. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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