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M Dias Branco (MDIA3 – Compra) 

Bom 3T21 com recuperação de margem e maior eficiência  

A companhia registrou no 3T21 um lucro líquido de R$ 196,6 milhões, refletindo a forte recomposição dos 

preços, que compensaram a redução no volume total de vendas, em linha com a estratégia de crescimento 

com lucratividade, resultando na recuperação de margem, incremento de produtividade e melhora de 

eficiência. A evolução do EBITDA e a adequada gestão do capital de giro contribuíram para uma posição de 

caixa líquido neste trimestre, com liquidez elevada, no patamar de R$ 1,9 bilhão em caixa. Seguimos com 

recomendação de COMPRA para MDIA3 e Preço Justo de R$ 40,00/ação. 

Principais destaques  

A receita líquida alcançou R$ 2,2 bilhões no 3T21 (+7,4% versus o 3T20) acumulando no 9M21 uma receita 

de R$ 6,6 bilhões com alta de 1,8% em relação aos 9M20. Atentar que o 3T20 foi um trimestre muito bom, 

principalmente em volumes, por forte aumento da demanda estimulada pelo auxílio emergencial e o aumento 

do consumo dentro dos lares. Nesta base de comparação (3T21 versus o 3T20) os preços foram 31,5% 

maiores e os volumes retraíram 18,3%. A empresa permanece focada na sua estratégia de crescimento com 

rentabilidade, o que efetivamente aconteceu, mas com redução de volumes e retração de participação de 

mercado. Destaque para a consistente evolução dos preços e dos lançamentos de produtos com maior valor 

agregado, notadamente na linha de biscoitos. Em massas a concorrência não acompanhou o movimento de 

aumento de preços da M Dias e ganhou market share. A empresa mantém sua estratégia de aumento das 

exportações, a despeito da redução no 3T21, explicado principalmente, por questões logísticas.   

A empresa manteve a liderança nacional em biscoitos e massas (seus dois principais produtos), mas com 

redução de participação de participação em massas (de 31,3% no 2T21 para 29,5% no 3T21) e queda em 

biscoitos (de 32,2% para 31,3% na mesma base de comparação). Esta redução refletiu, basicamente, o 

aumento de preços realizado pela M Dias ao longo do último ano. A empresa reconhece que o market share 

também é importante e permanece atenta ao movimento da concorrência. 

Destaque também para o aumento de margem bruta, resultado da recuperação de volumes a partir do 1T21 

(o trimestre mais desafiador), do aumento do preço médio e dos ganhos de produtividade e eficiência. A 

margem bruta elevou-se de 26,8% no 1T21, passando por 27,8% no 2T21 e chegando a 31,4% no 3T21 (em 

patamar acima do esperado). Some-se a isso a redução estrutural das despesas com vendas e administrativas, 

contribuindo positivamente para o aumento de EBITDA e consequentemente da margem. 

O EBITDA do 3T21 somou R$ 286,6 milhões (margem de 13,1% por maior diluição dos custos fixos, dentre 

outros) mesmo com a pressão das commodities, do câmbio e dos volumes. Dentre suas principais matérias 

primas, o preço médio do trigo subiu 23,0% em 12 meses e 5,0% no trimestre. O óleo de palma registrou alta 

de 64,7% versus o 3T20 e aumento de 6,0% no trimestre. Já o preço do açúcar em 12 meses elevou-se 36,0%. 

Do lado positivo, os efeitos favoráveis dos programas de produtividade e eficiência. Nesse contexto o lucro 

líquido registrou crescimento em base sequencial, refletindo o aumento de EBITDA e os ganhos via estrutura 

de capital de giro. 

Fig. 1 – DRE com principais linhas de resultado 
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No 3T21 os investimentos somaram R$ 43,1 milhões (-20,8% versus o 3T20) e R$ 135,4 milhões nos 9M21 

(-12,9% vs 9M20). Ao final de setembro 2021 a companhia detinha um caixa líquido de R$ 103 milhões, 

equivalente a 0,1x o EBITDA. Destaque para sua elevada liquidez com R$ 1,9 bilhão em caixa. 

Rating. Em 24 de setembro, a Fitch Ratings reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA (bra)’ com 

perspectiva estável. Em abril/21 a M. Dias Branco contratou uma consultoria especializada em produtividade 

(Gradus) para adequar a sua estrutura organizacional à estratégia e aos desafios do mercado, e que resultou 

na redução recorrente e estrutural de R$ 50 milhões, que será integralmente materializada em 2022. 

Aquisição Latinex. Em 03 de novembro de 2021, a M Dias Branco concluiu a aquisição de 100% das ações 

representativas do capital social da Latinex Importação e Exportação de Alimentos S.A. pelo preço inicial de 

até R$ 180 milhões, podendo atingir o valor total de até R$ 272 milhões, se forem cumpridas determinadas 

metas de desempenho previstas no contrato de aquisição. 

Programa de recompra. O Conselho de Administração aprovou em 6 de agosto de 2021 o programa de 

recompra de até 6.289.075 ações de sua emissão, representativas, em conjunto com as ações já mantidas em 

tesouraria, de 10% do total de ações em circulação no mercado em 02/08/2021. A recompra será realizada no 

prazo máximo de 18 meses, até 09 de fevereiro de 2023, inclusive. As ações recompradas objetivam a 

manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, de modo a atender ao Programa de 

Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas e maximizar a geração de valor para os acionistas. 

Fig. 2 – DRE com principais indicadores e Volume de vendas por produto 
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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. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
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