
Na mesa e no coração
         dos brasileiros. 
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Somos uma empresa que acredita no Brasil.
Estamos presentes em todas as regiões deste imenso país,

de tantas riquezas naturais e diversidade cultural.
Nossa liderança nacional nos segmentos de biscoitos e massas 

foi construída ao longo de décadas de trabalho e dedicação 
ao país. Para cada região, uma marca preferida, levando 

felicidade e bem-estar para as mesas e corações dos brasileiros. 
E queremos conquistar mais paladares pelo mundo!

Assista ao nosso vídeo institucional em
www.mdiasbranco.com.br/institucional
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É com grande satisfação 
que publicamos pelo 
quinto ano consecutivo 
nosso Relatório Anual 
Integrado, com informações 
de mercado, econômico-
financeiras, operacionais e 
socioambientais do nosso 
negócio em 2018.(GRI 102-50) 

Nesta edição, aperfeiçoamos 
a integração das 
informações, visando a 
propiciar cada vez mais 
transparência na divulgação 
dos aspectos materiais, 
conforme preconizado 
pelo IIRC - International 
Integrated Reporting 
Council. (GRI 102-46) 

Mantivemos as diretrizes 
da Global Reporting 
Initiative (GRI), adotando 
o padrão Standard, opção 
essencial, para a elaboração 
do relatório e divulgação 
das informações de 
sustentabilidade. Ao longo 
do texto, os números entre 
parênteses indicam os 
códigos dos indicadores GRI, 
cujo índice com a descrição 
de cada indicador encontra-
se nas páginas 122. (GRI 102-54) 

Sobre esta edição, 
destacamos também: 

• Ao longo do relatório, 
indicamos os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) e de 
que forma contribuímos 
para alcançá-los. Dos 17 
objetivos, atuamos em 12 
deles. 

• A apuração dos 
indicadores financeiros 
atende aos padrões 

Sobre o Relatório
internacionais de 
contabilidade aprovados 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários. 

• Dez indicadores 
socioambientais 
relacionados aos 
temas materiais de 
sustentabilidade são 
assegurados pela PwC. 

• O conteúdo abrange todas 
as unidades de negócio, 
salvo quando indicado 
unidades específicas. (GRI 

102-45) 

• O relatório é publicado 
anualmente nos idiomas 
português e inglês. (GRI 

102-52) 

A elaboração foi 
conduzida pelas áreas 
de Sustentabilidade, 
Comunicação, Relações 
com Investidores e 
Contabilidade, em conjunto 
com os gestores das demais 
áreas, sendo seu conteúdo 
apreciado e validado pelo 
Comitê Executivo, Diretoria 
Estatutária e Conselho de 
Administração.  

Este documento pode ser 
acessado no site
www.mdiasbranco.com.br,
na área de Sustentabilidade
ou no site de Relações com 
Investidores. 

Ficaríamos honrados com
o seu feedback pelo e-mail
ri@mdiasbranco.com.br
(GRI 102-53) 

Desejamos a você
uma boa leitura! 

Matriz da M. Dias Branco: com mais de 
4 mil colaboradores, o complexo produz 

massas, biscoitos, torradas, farelos 
e farinhas de trigo, além de sediar a 

Administração Central da Companhia.

Sobre o 
relatório
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Senhores e Senhoras,  

Convictos do potencial de 
crescimento sustentável 
da M. Dias Branco, ao 
longo de 2018, investimos 
e realizamos iniciativas 
importantes para solidificar 
a nossa posição de liderança 
no mercado brasileiro.  

Diante de um ambiente 
econômico complexo, 
tivemos disciplina na 
execução das prioridades 
e avançamos em pilares 
fundamentais de nossa 
estratégia.  

Por R$ 1,5 bilhão, 
adquirimos 100% da 
Piraquê1, marca líder no 
estado do Rio de Janeiro e 
com produtos de alto valor 
agregado. A Piraquê se 
junta a outras seis marcas 
da M. Dias Branco com 
vendas anuais superiores a 
R$ 500 milhões.  

Desenvolvemos também 
outros projetos importantes 
que nos permitirão 
avançar e garantir 
nossa competitividade. 
Iniciamos os estudos 
para a reavaliação de 
nossa malha logística, 
realizamos a primeira 
rodada de conexão com 
startups (Projeto Germinar), 
aprimoramos nosso 
modelo de precificação, 
permitindo que as decisões 

de ajustes aconteçam a 
partir de informações mais 
granulares, ampliamos 
nossas exportações para 
37 países, inclusive com 
produtos específicos para 
esta vertente do negócio, 
e lançamos itens com alto 
potencial de crescimento, 
como o biscoito Delicitá 
Cristal, que representou 
uma inovação relevante na 
categoria de crackers.  

Avançamos também 
em diversos aspectos 
ambientais e sociais, 
deixando claro o nosso 
compromisso com estes 
temas. Por meio de Grupos 
de Trabalho, discutimos 
periodicamente como 
tornar nossa atuação cada 
vez mais sustentável e 
relevante para a sociedade, 
com definição de metas 
e ações que impulsionam 
nossa evolução. Destacamos 
a realização do primeiro 
inventário de emissões de 
gases de efeito estufa, o 
mapeamento nutricional 
de todo nosso portfólio 
de produtos e o trabalho 
contínuo com as instituições 
sociais localizadas próximas 
às nossas indústrias. 

Em 2018, nossa receita 
líquida cresceu 11,3% 
frente a 2017, com 
expansão de participação de 
mercado no encerramento 
do ano, de 31,9% para 

35,6% em biscoitos e 
de 33,5% para 37,9% 
em massas, ambas na 
comparação entre o último 
bimestre de 2017 e o 
último bimestre de 2018. 
Ao mesmo tempo, frente 
a um contexto de forte 
alta do trigo, principal 
insumo dos itens que 
produzimos e vendemos, e 
com o reconhecimento de 
despesas não recorrentes, 
vimos nossa lucratividade 
ser negativamente 
impactada, com a margem 
EBITDA passando de 17,8% 
em 2017 para 15,5% em 
2018.  

Adicionalmente, encerramos 
o ano com boas condições 
de endividamento e posição 
de caixa, habilitados para 
continuarmos investindo 
no crescimento da M. Dias 
Branco de forma orgânica e 
inorgânica. 

Para concluir, imbuídos 
dos mais elevados 
padrões de gestão 
empresarial e governança 
corporativa, ressaltamos 
o nosso compromisso 
de continuar crescendo, 
investindo no Brasil e 
na conquista de novos 
mercados, consolidando 
e diversificando nossa 
atuação, sempre firmes em 
oferecer alimentos para a 
felicidade e o bem-estar das 
pessoas. 

 

Mensagem da Presidência e do Conselho (GRI 102-14)

Francisco Ivens de Sá
Dias Branco Júnior
CEO

Maria Consuelo Saraiva 
Leão Dias Branco

Presidente do Conselho 
de Administração

1Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A., empresa de alimentos que a 
Companhia adquiriu 100% de suas ações em 16 de maio de 2018.

Mensagens da 
Presidência e 
do Conselho
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Nossa estratégia é voltada 
ao crescimento orgânico 
e por aquisições, com 
expansão da eficiência 
operacional, atuação 
em novos negócios e 
manutenção da política 
de dividendos, sempre 
comprometidos com a 
sustentabilidade e pautados 
pelos mais altos padrões 
de gestão empresarial e 
governança corporativa.  

 

Estratégia de Atuação e Perspectivas
Atualmente, com foco nas 
avenidas de crescimento 
sustentável e em ganhos 
de produtividade, com 
lucratividade e retornos 
atrativos. Tudo isso através 
de um time forte, com 
remuneração alinhada aos 
objetivos de curto e longo 
prazo da Companhia, 
focado na satisfação 
de nossos clientes/
consumidores e na geração 
de valor aos acionistas. 

Cresceremos nas regiões e 
subcategorias de produtos 
em que ainda temos uma 
menor participação de 
mercado, por meio de 
uma estratégia comercial 
executada com disciplina, 
investimentos de marketing 
assertivos e coerentes, um 
modelo de precificação 
mais sofisticado e sempre 
buscando oportunidades 
de atuação em novos 
produtos alimentícios e com 
a tecnologia a serviço do 
modelo de negócios.  

Moderno Centro de Distribuição no 
bairro de Madureira, Rio de Janeiro/RJ.

*Bolos, Snacks, Misturas para Bolos, Refrescos e Torradas.

INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

INDICADOR
2014 

(LINHA DE 
BASE) 

2015 2016 2017 2018

Investimentos em capital humano - R$ milhões
(programas de segurança e saúde do trabalho, capacitação, 
alimentação, transporte, participação nos lucros, entre outros 
benefícios) 

191,9 203,5 229,1 244,6 295,0 

Investimento em Pesquisa&Desenvolvimento - R$ milhões 5,2 6,5 8,1 8,6 8,7 

Investimento com gestão ambiental - R$ milhões 8,1 9,7 10,4 9,3 10,6 

Investimento social - R$ milhões 2,1 3,5 4,1 3,1 2,1 

Intensidade energética - kWh/t produto 102,63 138,95 133,04 136,47 137,20

Índice de reciclagem - % 65,2 59,9 61,9 71,1 72,2 

Índice de reúso de água - % 8,8 16,4 19,9 19,1 17,3 

Valor realizado com adição de nutrientes
em relação à receita total - % 30,6 31,5 32,4 31,8 32,3 

Número médio de horas de treinamento
por colaborador 36,68 42,70 44,42 47,17 49,00 

Taxa de Frequência (TF) de acidente de trabalho 1,35 1,02 1,24 0,92 0,94 

Taxa de Gravidade (TG) de acidente de trabalho 29,13 56,42 18,47 83,93 9,31 

Número de ocorrências registradas no canal ético 12 6 9 21 8 

Número de reclamações no SAC 651 597 1.099 1.019 1.369

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS (R$ MILHÕES)

INDICADOR 2015 2016 2017 2018

Receita Líquida de Vendas (por linha de produto) 4.622,2 5.328,1 5.415,4 6.025,1 

   - Biscoitos 2.390,9 2.745,2 2.870,1 3.327,7 

   - Massas 1.043,7 1.205,0 1.160,6 1.274,1 

   - Farinhas e Farelos 887,0 1.002,5 918,6 953,1 

   - Margarinas e Gorduras 220,2 260,4 326,7 318,9 

   - Outras Linhas de Produtos* 80,4 115,0 139,4 150,5 

Lucro Líquido 603,9 784,4 844,3 723,5 

EBITDA 686,6 919,4 966,4 933,0 

Despesas Operacionais 1.075,2 1.285,1 1.409,7 1.542,2

Endividamento 755,2 643,3 341,6 1.248,8 

Investimentos 460,9 269,3 329,5 301,1

Apresentamos um resumo dos principais indicadores de desempenho nos aspectos humano, 
socioambiental e econômico-financeiro.

Principais Indicadores de Desempenho

Sobre o
relátorio
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farinhas de trigo na região 
Nordeste. A marca possui 
market share de 28,8%, 
conforme a Nielsen (outubro-
novembro/2018). 

Realização 
do programa 
Germinar, que 
selecionou startups para 
acelerar o processo de 
inovação na Companhia. 

Realização de 
Pesquisa de Clima 
Organizacional, 
alcançando índice de 71,3. 
Empresas com índice acima 
de 70 são consideradas as 
mais atrativas no mercado 
para se trabalhar. 

Aquisição da 
Piraquê, marca de 
biscoitos, massas e refrescos 
em pó com posição de 
destaque no mercado 
da Região Sudeste, 
especialmente no Rio de 
Janeiro. 

Completamos 65 
anos de empresa, 
marcando também o 
aniversário de 65 anos da 
marca Fortaleza.  

A marca Vitarella, 
líder de biscoitos no Brasil, 
completou 25 anos. 

A marca Finna 
conquistou a liderança na 
participação de mercado de 

Novas Certificações: 

• Certificação    
Halal na unidade 
Eusébio/CE para que 
alguns produtos estejam 
em conformidade com os 
preceitos islâmicos. 

• Certificação de 
segurança de 
alimentos FSSC 
22000 para as unidades 
de Eusébio/CE, Gorduras e 
Margarina Especiais/CE e 
Salvador/BA. 

• Inclusão da fábrica 
de torradas na 
certificação de 
qualidade ISO 
9001 e inclusão da 
fábrica de torradas e do 
moinho em Eusébio/CE 
na certificação de 
meio ambiente ISO 
14001. 

• certificação nas 
normas ISO 9001 e 
FSSC 22000 da unidade 
Salvador/BA. 

Reconhecimentos: 

• Prêmio Empresas 
Mais, concedido pelo 
jornal O Estado de São 
Paulo, como melhor 
empresa na categoria 
alimentos. 

• Troféu 
Transparência, 
concedido pela Associação 
Nacional de Executivos de 
Finanças, Administração e 
Contabilidade (ANEFAC) 
em reconhecimento à 
adoção das melhores 
práticas contábeis.

 

• Premiação POPAI 
Brasil 2018, concedida 
pela Associação Global de 
Marketing em material de 
comunicação no ponto 
de venda, na categoria 
Displays e Peças de 
Merchandising com o 
display de check out do 
produto Escureto. 

• Consuelo Dias 
Branco recebe 
Prêmio de 
Personalidade 
da Indústria 2018, 
concedido pelo Grupo de 
Líderes Empresariais (LIDE). 

• Vitarella é eleita 
uma das 60 marcas 
mais valiosas do 
Brasil em pesquisa 
divulgada pela Revista IstoÉ 
Dinheiro em parceria com o 
Instituto Kantar Vermeer.

• IVENS DIAS BRANCO, 
FUNDADOR DA 
COMPANHIA, É 
HOMENAGEADO pelo 
Governo do Estado do 

Implantação do 
módulo de carreira 
e desempenho do 
novo sistema de 
Recursos Humanos, 
o HCM (Human Capital 
Management), da Oracle, 
trazendo avanços no modelo 
de avaliação de desempenho 
dos colaboradores. 

Dentre os diversos 
lançamentos de produtos, 
destaque para o 
Delicitá Cristal, o 
biscoito levemente doce da 
marca Vitarella. 

Oferecemos aos 
colaboradores 
surdos, por meio de 
canais internos e externos, 
vídeos em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) que 
resumem o Código de 
Ética, o Relatório Integrado 
e a Revista Corporativa 
que é distribuída aos 
colaboradores.

Ceará e pela iniciativa 
privada, batizando com 
seu nome a Escola de 
Gastronomia Social, 
localizada ao lado de 
duas unidades fabris 
em Fortaleza. A escola, 
inaugurada em 2018, 
oferece capacitação em 
panificação e recebe 
periodicamente doações de 
produtos, pela Companhia, 
para utilização nos cursos.

Moderna fábrica na cidade
de Queimados/RJ, produz 

biscoitos da marca Piraquê.

Representante da Companhia
recebe o prêmio Empresas Mais.

Escola de gastronomia recebe doações de 
produtos para cursos profissionalizantes.

DESTAQUES DO ANO

• A Institutional 
Investor, instituição 
de pesquisa dos Estados 
Unidos, reconheceu 
nossa atuação em 
relacionamento 
com investidores. 
No ranking das empresas 
do segmento de alimentos 
e bebidas na América 
Latina, ficamos entre 
a primeira e segunda 
posições nas categorias de 
Melhor Diretor Financeiro 
(CFO), Melhor Profissional 
de RI e Melhor Time de RI. 

Sobre o 
relatório
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Perfil
Corporativo

No Ceará, foi onde tudo começou. 
Assim como os jangadeiros, que se 
lançam corajosamente ao mar em 
busca do alimento, a partir deste 

estado, assumimos a missão de 
oferecer alimentos para a felicidade

e o bem-estar dos brasileiros.FORTALEZA/CE

Moderno moinho de 
trigo instalado no 

complexo industrial 
localizado no 

Eusébio/CE.

1
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MISSÃO

Visão

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

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.

Acesse nosso site www.mdiasbranco.com.br e veja a 
descrição detalhada dos nossos Valores.

VALORES

 Agilidade 
 Criatividade 
 Ética 
 Boa Vontade 
 Excelência 
 Respeito 
 Segurança
 Simplicidade 
 Superação 
 Zelo

PRINCIPAIS MARCAS (GRI 102-2)identidade corporativa (GRI 102-16)

CATEGORIAs
DE PRODUTOS (GRI 102-2)

NACIONAIS

SUL E SUDESTE

Nossas marcas têm forte relação de confiança com os 
consumidores de cada uma das regiões do Brasil. Marcas como 
Fortaleza, Richester, Vitarella, Estrela, Pelaggio, Pilar, Finna e 
Puro Sabor são as preferidas dos nordestinos. A marca Estrela se 
destaca entre os amazonenses. 

Na Região Sul, gaúchos, catarinenses e paranaenses garantem 
à marca Isabela a liderança de mercado. No Sudeste, as marcas 
Adria, Zabet e Basilar chegam à mesa de paulistas, mineiros e 
capixabas. E agora, com a força da marca Piraquê, favorita dos 
cariocas, nosso portfólio está ainda mais completo.

 Biscoitos 
 Massas 
 Farinhas e farelos de trigo 
 Misturas para bolos 
 Margarinas e cremes vegetais 
 Bolos 
 Snacks de milho e de trigo 
 Torradas 
 Cobertos de chocolate (biscoitos) 
 Bits de cereais 
 Refrescos em pó

NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE

Os gestores são estimulados a dialogar com seus times sobre a Missão, Visão e Valores, relacionando estes temas com as 
suas atividades práticas. Além disso, nossos projetos estratégicos são disseminados na Revista Corporativa, com depoimentos 
dos diretores comunicando seus objetivos e impactos no negócio. Disseminar a identidade corporativa é um compromisso 
permanente, como forma de assegurar o engajamento de todos os colaboradores com o propósito maior da Companhia.

Colaboradores de diversas áreas unidos 
em um mesmo propósito, inspirados na 

nossa identidade corporativa.

PERFIL
CORPORATIVO
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ISO 9001:2015
Gestão da Qualidade
• Bento Gonçalves/RS
• Eusébio/CE
• Gorduras e Margarinas      

Especiais/CE
• Jaboatão dos            

Guararapes/PE
• Salvador/BA

Certificações e Licenciamentos (GRI 103-2)

FSSC 22000 V4.1
Gestão da Segurança de 
Alimentos
• Eusébio/CE
• Gorduras e Margarinas 

Especiais/CE
• Jaboatão dos   

Guararapes/PE
• Salvador/BA 

Organograma

ISO 14001:2015
Gestão Ambiental
• Eusébio/CE
• Jaboatão dos  

Guararapes/PE 

OHSAS 18001
Gestão da Saúde e 
Segurança do Trabalho
• Jaboatão dos  

Guararapes/PE 

Universal Pictures
• Lençóis Paulista/SP

Halal
Certificações para 
atender o mercado 
islâmico
• Eusébio/CE

the walt Disney 
company
• Maracanaú/CE

Linha de produção de biscoitos 
com certificação Halal, que 
viabiliza a exportação para 

mercados islâmicos.
Diretoria
Industrial 
de Moinhos

Diretoria 
Técnica e
de Operações

Diretoria
Industrial

Diretoria
Comercial
de Moinhos

Diretoria de 
Controladoria

Diretoria de 
Administração
e Tecnologia
da Informação

Diretoria de 
Pesquisa& 
Desenvolvimento

Diretoria de
Marketing

Diretoria de 
Novos Negócios 
e Relações com 
Investidores

Diretoria
de Logística

Diretoria
Comercial

Diretoria
Jurídica

Diretoria de
Desenvolvimento
Organizacional

Diretoria de Auditoria, 
Riscos e Compliance

Vice-Presidência
Industrial de 
Moinhos

Vice-
Presidência
Comercial

Vice-Presidência
de Investimentos
e Controladoria

Vice-Presidência
Financeira

Vice-Presidência
de Administração
e Desenvolvimento

Vice-Presidência
Industrial de
Biscoitos, Massas,
Torradas, 
Margarinas
e Gorduras.

Presidência

Assembleia
de Acionistas

Conselho de
Administração

Comitê de
Auditoria

Diretoria de
Exportação

Compartilhamos ao lado 
o nosso organograma, 
estruturado para favorecer 
a implementação do 
direcionamento estratégico 
e assegurar uma adequada 
governança corporativa, 
com alçadas específicas 
para cada nível de gestão. 
As decisões da Diretoria 
Estatutária são tomadas de 
forma colegiada.

PERFIL
CORPORATIVO
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Nossas unidades fabris estão estrategicamente localizadas no Brasil 

de forma a garantir uma melhor distribuição de nossos produtos no 

mercado. Com a integração da Piraquê, incorporamos três fábricas no 

estado do Rio de Janeiro. Passamos a ter 15 unidades industriais e 38 

centros de distribuição, ampliando nossa capacidade de produção e 

ganhando mais força logística e de mercado. 

Unidades industriais
e centros de distribuição 
em todo Brasil(GRi 102-7)

Marituba/PA

Timon/MA

São Luís/MA

Teresina/PI

Fortaleza/CE (Mucuripe I)

Fortaleza/CE (Mucuripe II)

Fortaleza/CE (Cais do Porto)

Eusébio/CE

Maracanaú/CE

Crato/CE

Natal/RN

São José do Mipibu/RN

Cabedelo/PB

Bayeux/PB

Jaboatão Guararapes/PE

Recife/PE

Caruaru/PE

Maceió/AL

Aracaju/SE

Salvador/BA

Salvador/BA (Aratu)

Brasília/DF

Contagem/MG

Belford Roxo/RJ

São Caetano do Sul/SP

Barueri/SP

Lençóis Paulista/SP

Jaboticabal/SP

Quatro Barras/PR

Rolândia/PR

Bento Gonçalves/RS

Nova Santa Rita/RS

Salvador/BA (Piraquê)

Viana/ES (Piraquê)

Contagem/MG (Piraquê) 

Rio de Janeiro/RJ (Piraquê)

São Paulo/SP (Piraquê)

Pinhais/PR (Piraquê)

Fábrica de 
biscoitos,
massas, bolos
e snacks
Maracanaú/CE

Moinho de trigo
Fortaleza/CE

Moinho de trigo 
e fábrica de 
biscoitos, massas 
e torradas
Eusébio/CE

Fábrica de 
margarinas
e gorduras 
vegetais
Fortaleza/CE

Moinho de trigo
e fábrica de massas
Natal/RN

Moinho de trigo
e fábrica de massas
Cabedelo/PB

Fábrica de biscoitos,
cobertos de chocolate
e massas
Jaboatão dos
Guararapes/PE

Moinho de trigo e fábrica
de biscoitos, massas e

misturas para bolos
Salvador/BA

Fábrica de massas
São Caetano do Sul/SP

Fábrica de biscoitos 
Queimados/RJ

Fábrica de massas
e biscoitos
Rio de Janeiro/RJ
Fábrica de
gordura vegetal
Rio de Janeiro/RJ

Fábrica de biscoitos
Lençóis Paulista/SP

Moinho de trigo
Rolândia/PR

Fábrica de biscoitos e massas
Bento Gonçalves/RS

Unidades Industriais

Centros de Distribuição

centros de distribuição
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HISTÓRIcO
EMPREENDEDOR

Monumento erguido na unidade Eusébio/CE,
em homenagem ao Sr. Ivens Dias Branco, 

empreendedor que impulsionou o crescimento da 
Companhia desde o início de sua história.
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2005

2003

2002

2008
1980

1992

inauguração 
da nova sede 
da Fábrica 
Fortaleza

Expansão da 
verticalização 
do processo 
produtivo

1951
Produção
com técnicas 
artesanais
Panifi cação e fabricação 
de biscoitos na Padaria 
Fortaleza.

2000

Expansão da 
produção na 
região Nordeste
Início das atividades de um 
moinho de trigo e fábrica de 
massas em Natal/RN.

1953
Produção
em escala
Início das atividades da 
Fábrica Fortaleza, com 
produção de biscoitos e 
massas em larga escala, em 
Fortaleza/CE.

Localizada no município 
de Eusébio/CE.

Inauguração, em Fortaleza/
CE, de uma unidade industrial 
de produção de gorduras e 
margarinas especiais, com parte 
destinada para abastecimento 
da própria empresa e outra para 
venda no mercado, marcando a 
entrada neste novo segmento.

60DECÁDA

Modelo
de distribuição 
pulverizado
Foco no atendimento ao 
micro, pequeno e médio 
varejos, com um sistema de 
vendas de pronta-entrega.

 Início da 
verticalização 
do processo 
produtivo
Início da operação do Moinho 
Dias Branco (Fortaleza/CE), 
produzindo farinhas e farelos de 
trigo, com parte destinada para 
abastecimento da própria empresa 
e outra para venda no mercado, 
marcando a entrada no segmento 
de farinha de trigo.

Nova unidade 
e entrada nos 
mercados 
das regiões 
Sul e Sudeste 
por meio de 
aquisição
Inauguração, em Salvador/BA,
de um moinho de trigo. 
Aquisição da empresa Adria 
Alimentos do Brasil Ltda, 
sediada no Estado de São Paulo, 
proprietária das marcas Adria, 
Basilar, Isabela e Zabet.
A partir de então, a M. Dias 
Branco tornou-se líder nacional, 
em volume, no mercado de 
biscoitos e massas.

2016
2018

2006

2011/12

20152014

trÊs novas
aquisições reestruturação

do modelo
de atuação 
comercial

Entrada
em novos
mercados

Aquisição
da Vitarella

novas unidades
produtivas e 
aquisição

Fortalecimento
na região
Sudeste 

Aquisição da companhia NPAP Alimentos 
S/A, sediada em Recife/PE, proprietária 
da marca Pilar. Aquisição das empresas 
do Grupo Estrela, proprietária das marcas 
Estrela, Pelaggio, Delicitos e Salsitos, 
marcando a entrada da Companhia nas 
categorias de bolos e snacks. Aquisição 
da empresa Moinho Santa Lúcia, sediada 
em Aquiraz/CE, proprietária das marcas 
Predilleto e Bonsabor.

Unifi cadas as forças de 
vendas para atuar de forma 
integrada com todas as 
marcas da Companhia, 
potencializando a expansão 
comercial.

Abertura
de capital
Oferta pública inicial das 
ações da Companhia no 
segmento Novo Mercado 
da B3, sob o código 
“MDIA3”.

Aquisição da empresa 
Indústria de Alimentos 
Bomgosto LTDA, sediada
em Jaboatão dos 
Guararapes/PE, proprietária 
da marca Vitarella.

Construção de uma
moderna fábrica de 
torradas no município de 
Eusébio/CE, marcando 
a entrada neste novo 
segmento, bem como no 
mercado de mistura para 
bolos.

nova linha
de produtos

Lançamento dos produtos 
Adria Plus Life, linha 
voltada para quem busca 
uma vida com mais bem-
estar, sem abrir mão do 
sabor.

Arrendamento da área e 
infraestrutura pública do 
Porto do Rio de Janeiro/RJ. 

Início das operações da fábrica
de torradas e de um novo moinho 
localizado na unidade Eusébio/CE. 
Aquisição de um moinho em
Rolândia/PR, ampliando a 
verticalização de farinha de trigo.
Início da construção de um novo 
moinho em Bento Gonçalves/RS.

Aquisição de 100% das ações da 
Indústria de Produtos Alimentícios 
Piraquê, alinhada ao objetivo 
de acelerar o crescimento nas 
Regiões Sul e Sudeste. 

Início do modelo 
de produção 
integrada
Expansão da unidade industrial de 
Salvador/BA, com a implantação de uma 
fábrica de massas e biscoitos integrada ao 
moinho de trigo, alcançando a redução 
de custos logísticos, verticalização e 
diversifi cação de produtos. Inauguração 
de uma nova unidade industrial de 
moagem de trigo e fabricação de massas, 
em Cabedelo/PB, incluindo um centro de 
distribuição.

2017

ConFIra a evolução da M. Dias Branco
em seus mais de 65 anos de história

PERFIL
CORPORATIVO
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2005

2003

2002

2008
1980

1992

inauguração 
da nova sede 
da Fábrica 
Fortaleza

Expansão da 
verticalização 
do processo 
produtivo

1951
Produção
com técnicas 
artesanais
Panifi cação e fabricação 
de biscoitos na Padaria 
Fortaleza.

2000

Expansão da 
produção na 
região Nordeste
Início das atividades de um 
moinho de trigo e fábrica de 
massas em Natal/RN.

1953
Produção
em escala
Início das atividades da 
Fábrica Fortaleza, com 
produção de biscoitos e 
massas em larga escala, em 
Fortaleza/CE.

Localizada no município 
de Eusébio/CE.

Inauguração, em Fortaleza/
CE, de uma unidade industrial 
de produção de gorduras e 
margarinas especiais, com parte 
destinada para abastecimento 
da própria empresa e outra para 
venda no mercado, marcando a 
entrada neste novo segmento.

60DECÁDA

Modelo
de distribuição 
pulverizado
Foco no atendimento ao 
micro, pequeno e médio 
varejos, com um sistema de 
vendas de pronta-entrega.

 Início da 
verticalização 
do processo 
produtivo
Início da operação do Moinho 
Dias Branco (Fortaleza/CE), 
produzindo farinhas e farelos de 
trigo, com parte destinada para 
abastecimento da própria empresa 
e outra para venda no mercado, 
marcando a entrada no segmento 
de farinha de trigo.

Nova unidade 
e entrada nos 
mercados 
das regiões 
Sul e Sudeste 
por meio de 
aquisição
Inauguração, em Salvador/BA,
de um moinho de trigo. 
Aquisição da empresa Adria 
Alimentos do Brasil Ltda, 
sediada no Estado de São Paulo, 
proprietária das marcas Adria, 
Basilar, Isabela e Zabet.
A partir de então, a M. Dias 
Branco tornou-se líder nacional, 
em volume, no mercado de 
biscoitos e massas.

2016
2018

2006

2011/12

20152014

trÊs novas
aquisições reestruturação

do modelo
de atuação 
comercial

Entrada
em novos
mercados

Aquisição
da Vitarella

novas unidades
produtivas e 
aquisição

Fortalecimento
na região
Sudeste 

Aquisição da companhia NPAP Alimentos 
S/A, sediada em Recife/PE, proprietária 
da marca Pilar. Aquisição das empresas 
do Grupo Estrela, proprietária das marcas 
Estrela, Pelaggio, Delicitos e Salsitos, 
marcando a entrada da Companhia nas 
categorias de bolos e snacks. Aquisição 
da empresa Moinho Santa Lúcia, sediada 
em Aquiraz/CE, proprietária das marcas 
Predilleto e Bonsabor.

Unifi cadas as forças de 
vendas para atuar de forma 
integrada com todas as 
marcas da Companhia, 
potencializando a expansão 
comercial.

Abertura
de capital
Oferta pública inicial das 
ações da Companhia no 
segmento Novo Mercado 
da B3, sob o código 
“MDIA3”.

Aquisição da empresa 
Indústria de Alimentos 
Bomgosto LTDA, sediada
em Jaboatão dos 
Guararapes/PE, proprietária 
da marca Vitarella.

Construção de uma
moderna fábrica de 
torradas no município de 
Eusébio/CE, marcando 
a entrada neste novo 
segmento, bem como no 
mercado de mistura para 
bolos.

nova linha
de produtos

Lançamento dos produtos 
Adria Plus Life, linha 
voltada para quem busca 
uma vida com mais bem-
estar, sem abrir mão do 
sabor.

Arrendamento da área e 
infraestrutura pública do 
Porto do Rio de Janeiro/RJ. 

Início das operações da fábrica
de torradas e de um novo moinho 
localizado na unidade Eusébio/CE. 
Aquisição de um moinho em
Rolândia/PR, ampliando a 
verticalização de farinha de trigo.
Início da construção de um novo 
moinho em Bento Gonçalves/RS.

Aquisição de 100% das ações da 
Indústria de Produtos Alimentícios 
Piraquê, alinhada ao objetivo 
de acelerar o crescimento nas 
Regiões Sul e Sudeste. 

Início do modelo 
de produção 
integrada
Expansão da unidade industrial de 
Salvador/BA, com a implantação de uma 
fábrica de massas e biscoitos integrada ao 
moinho de trigo, alcançando a redução 
de custos logísticos, verticalização e 
diversifi cação de produtos. Inauguração 
de uma nova unidade industrial de 
moagem de trigo e fabricação de massas, 
em Cabedelo/PB, incluindo um centro de 
distribuição.

2017

ConFIra a evolução da M. Dias Branco
em seus mais de 65 anos de história

PERFIL
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O Rio Grande do Norte
é reconhecido por suas belas 

praias e por ser o maior produtor 
do sal brasileiro. há 18 anos,

a m. dias branco está presente
no estado, contribuindo para

seu povo e sua economia.Natal/RN

contexto de 
mercado Moinho e indústria de 

massas em Natal/RN.2
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contexto
de mercado

mundial, ocorrerá uma 
redução de 4,2% nos 
estoques mundiais, saindo 
de 280 milhões para 268 
milhões de toneladas. 
 
Os estoques finais mundiais 
estão assim concentrados: 
China representa 53,6%, 
os Estados Unidos 9,9%, a 
Índia 5,5%, a União Europeia 
4,2% e Rússia 2%.
 
A produção de trigo no 
Brasil ainda é baixa em 
relação aos principais 

PRODUÇÃO MUNDIAL

DE TRIGO (EM MTM)

OUTROS 
PAÍSES

UNIÃO
EUROPEIA

CHINA

ÍNDIA

RÚSSIA

ESTADOS 
UNIDOS

produtores mundiais. 
Segundo estimativa da 
CONAB - Companhia de 
Abastecimento Nacional, a 
produção de trigo no Brasil 
para 2018/2019 será de 
5,4 MTM, representando 
um aumento de 26,5% 
em relação à safra anterior. 
Enquanto no mundo serão 
cultivados cerca de 216 
milhões de hectares de trigo, 
no Brasil, este número será 
de apenas 2 milhões, menos 
de 1% da área global.

Moinho de trigo
em Fortaleza/CE.

SITUAÇÃO DO TRIGO NA ARGENTINA (EM MTM)

Estimativa de safra de acordo com o relatório do USDA - Janeiro/18.
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PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO INTERNO

Confira a seguir um breve 
relato do comportamento 
de mercados com relevante 
impacto nos negócios da 
M. Dias Branco: biscoitos, 
massas, trigo, óleos vegetais 
e embalagens plásticas.

perfil de consumo 
Em 2018, 27 milhões de 
lares brasileiros foram 
impactados pela crise 
econômica dos últimos anos, 
segundo dados da Nielsen. 
Dessas famílias impactadas, 
38% passaram a consumir 
marcas de preços mais 
acessíveis, 22% reduziram 
os gastos, 67% estão 
endividadas no cartão de 
crédito e 12% recorreram ao 
crédito consignado. 

Os impactos desta mudança 
no perfil de consumo foram 
minimizados em nossa 
Companhia pelo fato de 
possuirmos uma grande 
variedade de marcas e 
produtos, oferecendo ao 
consumidor alternativas de 
compra dentro do nosso 
portfólio, desde opções com 
maior valor agregado até 
produtos de preços mais 
acessíveis e em pacotes no 
formato econômico. 

Esta mudança de perfil 
do consumidor também 
foi percebida na forma 
de abastecimento. O 
canal Cash&Carry foi o 
maior beneficiado nessa 
transformação, apresentando 
um forte crescimento 
(15,3% em biscoitos e 
15,4% em massas). O 
grande atrativo deste canal 
são os preços mais baixos 
ofertados em compras de 

maior quantidade dos itens 
mais consumidos. 

Consumo de 
biscoitos 
O mercado nacional de 
biscoitos tem demonstrado 
um comportamento 
relativamente linear. Em 
2018, foi observada uma 
retração de 0,8%. Biscoitos 
recheados, secos/doces e 
salgados foram os segmentos 
que mostraram maior queda, 
enquanto rosquinhas e 
cookies avançaram.  

O consumo de rosquinhas 
cresceu, em 2018, 13,6% 
em volume. Este crescimento 
fez com que o segmento 
ganhasse duas posições, 
tornando-se o 5º segmento 
mais relevante para o 
mercado de biscoitos, 
ultrapassando os tipos 
salgados e wafer. 

O segmento maria/maizena, 
também apresentou 
desempenho positivo, 
crescendo 0,8% no volume 
comercializado no ano. Dos 
cinco principais segmentos, 

apenas rosquinhas e maria/
maizena incrementaram 
volume no mercado de 
biscoitos quando comparado 
com o mesmo período de 
2017. 

Consumo de massas 
Diferente da retração 
percebida no ano anterior, 
2018 foi de recuperação 
e crescimento para a 
categoria. Para massas 
alimentícias, o crescimento 
foi puxado principalmente 
pelo segmento mais 
econômico: massas comuns,  
que cresceram 5,2% e já 
representam 26% de todo 
consumo de massas no 
Brasil. À exceção de sêmola, 
com retração de -1,1% em 
volume, os outros segmentos 
de massas alimentícias 
(+1,3%) e instantâneas 
(+3,9%) apresentaram 
crescimento. 

Mercado de trigo
As características desse 
mercado influenciam 
diretamente nossos 
resultados, já que o trigo é 
a principal matéria-prima 

utilizada nos moinhos e 
na fabricação de nossos 
produtos. 
 
De acordo com o USDA - 
Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, a safra 
2018/19 está estimada em 
uma produção mundial de 
733,4 milhões de toneladas 
métricas (MTM), uma 
redução de 3,9% em relação 
à safra anterior 2017/18. A 
redução total de 29,6 MTM 
ocorre principalmente devido 
a uma menor produção na 
Rússia e União Europeia, 
que obtiveram perdas 
significativas na safra atual 
em função das condições 
climáticas adversas, com 
quedas de 9% e 17,6%, 
respectivamente, em sua 
produção. 
 
Na safra de trigo atual, 
cerca de 67% da produção 
mundial deve proceder de 
quatro países e da União 
Europeia.
 
Com a redução na produção 
mundial de trigo e o leve 
crescimento do consumo 

Panorama dos mercados de atuação

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE TRIGO (EM MTM)

PRODUÇÃO CONSUMO

08/09 12/1310/11 14/15 17/1809/10 13/14 16/1711/12 15/16 18/19
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Fonte: USDA.

A quantidade e qualidade da 
produção do trigo brasileiro 
não são suficientes para o 
atendimento do mercado 
consumidor do trigo para 
moagem. Por este motivo, 
o volume importado tem se 
mantido elevado. Segundo 
dados da CONAB, a moagem 
da indústria prevista para 
2018/2019 é de 10,7 MTM, 
uma estimativa de consumo 
igual ao ano anterior. 

contexto
de mercado
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Fábrica de Gorduras e Margarinas 
Especiais em Fortaleza/CE.

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

No período 2018/2019, 
o Brasil está em 3º lugar 
no ranking mundial dos 
importadores de trigo, 
representando 4,3% da 
importação mundial. 

O trigo consumido no Brasil 
é importado em maior 

volume de três países. No 
mês de dezembro/2018, o 
volume do cereal importado 
da Argentina foi de 81,9% 
do total, enquanto que os 
Estados Unidos participaram 
com 8,4% e o Paraguai com 
9,6%. Os principais destinos 
do trigo estrangeiro foram 

Mercado de
óleos vegetais  
Os óleos vegetais também 
são insumos importantes 
para o nosso negócio. O 
óleo de palma é o principal 
deles, sendo nosso segundo 
maior insumo. Em 2018, da 
quantidade de óleo total 
consumido na empresa, 
palma representou 77%. O 
óleo de palma é utilizado 
na refinaria para fabricação 
de gorduras vegetais e 
margarinas. 

Embalagens 
Plásticas 
As embalagens plásticas 
são um insumo relevante 
para fabricação de nossos 
produtos, representando 
percentual elevado dos 
custos de produção. A 
matéria-prima base das 
embalagens plásticas é a 
resina de polipropileno, que 
é derivada do petróleo.

Em agosto de 2017, o 
furacão Harvey atingiu 
os EUA prejudicando as 
refinarias e a logística do 
segmento petrolífero, 
resultando em fortes 
aumentos nos preços da 
resina. Houve aumento 
de 32% da resina de 
polipropileno na relação 
2017 versus 2018. Além 
disso, em 2018, sofremos 
forte depreciação da taxa 

cambial, principalmente 
devido à instabilidade 
política do Brasil. 

Também fomos impactados 
por grandes oscilações no 
preço do petróleo: aumento 
de 28,4% no petróleo WTI 
(West Texas Intermediate) e 
aumento de 35,3% no tipo 
Brent, comparando a média 
de preço de 2017 e 2018. 

O Brasil hoje não é 
autossuficiente na 
produção de óleo de 
palma, necessitando 
importar esta commodity 
do mercado externo. De 
acordo com o USDA, a 
safra 2018/2019 será 
marcada por um novo 
recorde de produção 
mundial, com 73,3 MTM, 
um aumento de 4,2% em 
relação ao ano anterior 
(2017/2018).
 

CONSUMO INTERNO

SAFRA
ESTOQUE
INICIAL 

(01/AGO)
PRODUÇÃO

IMPORTAÇÃO
GRÃOS

SUPRIMENTO
EXPORTAÇÃO

GRÃOS
MOAGEM 

INDUSTRIAL
SEMENTES

(1)
TOTAL

ESTOQUE 
FINAL

(31/JUL)

12/13 1.956,1 4.379,5 7.010,2 13.345,8 1.683,9 9.850,0 284,3 10.134,8 1.527,6

13/14 1.527,6 5.527,8 6.642,8 13.697,8 47,4 11.050,0 331,5 11.381,5 2.268,9

14/15 2.268,9 5.971,1 5.328,8 13.568,8 1.680,5 10.300,0 413,7 10.713,7 1.174,6

15/16 1.174,6 5.534,9 5.517,6 12.227,1 1.050,5 10.000,0 367,3 10.367,3 809,3

16/17 809,3 6.726,3 7.088,5 14.624,5 576,8 11.200,0 317,7 11.517,7 2.530,1

17/18 2.530,1 4.262,1 6.387,1 13.179,2 206,2 10.700,0 287,4 11.987,4 1.987,0

18/19 1.985,6 5.393,6 6.300,0 13.679,5 300,0 10.700,0 305,8 11.005,8 2.373,7

NÍVEL DE ESTOQUE BRASILEIRO DE TRIGO (EM MTM)

07/08 11/1209/10 13/14 16/1708/09 12/13 15/1610/11 14/15 17/18 18/19

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE ÓLEO DE PALMA (EM MTM)

PRODUÇÃO CONSUMO
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Fonte: USDA.

Ainda segundo as 
estimativas do USDA, os 
maiores produtores do óleo 
de palma são: Indonésia 
e Malásia, sendo que o 
volume destes dois países 
corresponde a 85% da 
produção mundial.

O Brasil está na 10ª 
posição da lista dos países 
produtores de óleo de 
palma, correspondendo a 
525 mil toneladas nesta 
safra 2018/2019.  

os estados de São Paulo 
(18,2%), Ceará (16,1%), 
Bahia (12,9%) e Pernambuco 
(9,6%). 

Segundo dados do USDA, a 
Argentina deve apresentar 
na safra atual uma produção 
estimada de 19,5 milhões 

de toneladas, com um 
rendimento médio de 3.250 
kg por hectare.

Diante deste cenário, a 
Companhia dedicou o 
melhor de seus esforços 
nas negociações deste 
insumo, de forma a atenuar 
os impactos dos elevados 
reajustes praticados no 
mercado.

contexto
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Modelo de Negócio e Cadeia de Valor (GRI 102-9)

Nosso modelo de negócio 
nos possibilitou um 
crescimento constante 
ao longo do tempo. A 
verticalização do processo 

produtivo, um amplo 
portfólio de marcas nos 
segmentos que atuamos, 
os canais de vendas 
diversificados, a diversidade 

cultural e o engajamento 
do time de colaboradores, 
entre outras especificidades 
do nosso negócio, nos 
fortaleceram e têm 

garantido nosso sucesso 
continuado junto aos 
clientes e consumidores.

Verticalização como vantagem competitiva

Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos

Produzimos os principais 
insumos necessários 
para nossos produtos: 
farinha de trigo e gordura 
vegetal. A integração 
vertical do processo 
produtivo possibilita 
melhores condições para o 
planejamento da produção, 
controle da qualidade dos 
produtos e eficiência no 
consumo dos principais 
insumos, além de preços 
mais competitivos em 
função da melhor gestão 
dos custos de produção.

Em uma empresa, inovar 
é fundamental para 
permanecer no mercado 
e continuar crescendo, 
pois os consumidores 
estão cada vez mais 
exigentes. A área de 
Pesquisa&Desenvolvimento 
(P&D) tem esta 
responsabilidade na 
Companhia, atuando como 
líder do Projeto Estratégico 
de Gestão da Inovação.

O objetivo desse projeto 
é implantar um modelo 
próprio de inovação para 
alavancar resultados 
financeiros e crescimento 
de mercado. Para isso, 
adotamos práticas 
estruturadas que viabilizam 
a criação assertiva de novos 
produtos e embalagens, 
alinhados às necessidades 
e diversidades de paladares 
dos consumidores 
brasileiros, tendências 
dos mercados nacional e 
internacional e cenários de 
avanços tecnológicos.
 
Em 2018, investimos R$ 
8,7 milhões em Pesquisa, 
Desenvolvimento e 
Inovação.

As ações previstas no 
Projeto Estratégico de 
Gestão da Inovação da M. 
Dias Branco englobam: 

• Programa de conexão 
com ecossistema de 
startups, buscando 
agilidade no processo 
de inovação e captura 
de oportunidades 
tecnológicas e de novos 
negócios para a empresa.

Suprimentos

Insumos e
Embalagens

Operações

Água, Efluentes, Energia, Emissões, Resíduos, 
Capital Humano, Saúde e Segurança Ocupacional

Produtos e Sociedade

Nutrição e Saudabilidade
Transparência e Diálogo

Cadeia de Valor M. Dias Branco

EMBALAGENSMATÉRIAS-PRIMAS PRODUTOS

Varejo 
Atacado 

Distribuidor 
Grandes 
Redes

Margarinas 
e Gorduras
Vegetais

Biscoitos, 
Cobertos de 
Chocolate, 
Massas e Bolos

Farinhas, Farelos 
de Trigo e 
Misturas para 
Bolos

Snacks, Torradas 
e Bits de Cereais

Óleos vegetais

Embalagens

Açúcar, amido
e cacau

Trigo

Farinha
de trigo

 

 

Unidade de gorduras e 
margarinas especiais

Moinhos

Unidades 
Industriais

C
O

N
S

U
M

ID
O

R

Centros de
Distribuição

Gorduras
vegetais

Na fabricação dos 
nossos produtos, 
alcançamos os 
seguintes níveis de 
verticalização:

85%
da farinha 
de trigo

98,7%
da gordura 
vegetal

INVESTIMENTOS EM P&D (R$ MILHÕES)

2016 2017 201820152014

8,6

8,7

8,1

6,5

5,2

• Investigação de 
Tendências Tecnológicas 
e de Mercado, por 
meio da realização do 
mapeamento do mercado 
e o apontamento das 
principais tendências do 
setor nos territórios de 
Saudabilidade, Nutrição, 
Indulgência e Experiência. 

• Gestão de Portfólio e 
Funil de Projetos de Novos 
Produtos e Embalagens, 
com a identificação e 
priorização de projetos de 
acordo com os recursos 
e importância para o 
negócio. 

Moinho e indústria de
massas em Cabedelo/PB.

Colaboradora realiza análise em laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento na unidade de Gorduras e Margarinas Especiais/CE. 

• Fortalecimento de 
Pesquisa Tecnológica, 
firmando alianças 
estratégicas com 
centros de pesquisa, 
universidades, 
fornecedores e 
startups para geração 
de conhecimento e 

desenvolvimento de 
novos projetos.

Mais informações no tópico 
“Nutrição e Saudabilidade”, 
página 78.

contexto
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Programa Germinar Lançamentos de novos produtos

Laboratório de Análise Sensorial 

Lançamos em 2018 o 
Programa Germinar – 
Germinando Negócios, 
Nutrindo o Futuro, com 
o objetivo de contribuir 
para o nosso crescimento 
por meio da incorporação 
de inovações e do 
desenvolvimento de novas 
oportunidades de negócios. 

Os desafios do programa 
foram: desenvolver o 
negócio atual (ingredientes, 
embalagens, mídia, 
comunicação com 
equipes, trade marketing 
e fidelização) e novas 
oportunidades (novos 
negócios).

Buscamos nesta iniciativa 
prospectar parcerias com 
startups para inovar no 
segmento de alimentos. 
Inicialmente, foram 178 
inscrições, com 32 startups 
selecionadas na primeira 
fase para participar do 
evento Germinar Day, 
dois dias de apresentações 
com a alta gestão, em São 

Projetos de Otimização e Redução de Custos

A área de P&D continuou 
desenvolvendo projetos 
de redução de custos, 
alcançando economia 
anual da ordem de R$ 

20 milhões em 2018. 
Destacam-se projetos de 
melhorias e otimizações na 
utilização de insumos, tanto 
de ingredientes quanto 

de embalagens, em que 
a premissa foi manter as 
características sensoriais e a 
qualidade dos produtos.

A Adorita Tropical, 
creme vegetal sabor 
manteiga, com atributos 
sensoriais similares à versão 
tradicional, foi desenvolvida 
exclusivamente para 
exportação. O grande 
diferencial da inovação é 
que o creme não requer 
refrigeração, além do uso de 
Cover Seal para fechamento 
da embalagem, o que 
garante sua inviolabilidade.

A marca Estrela investiu 
no mercado infantil com o 
biscoito recheado 
Antenados, de 55g, 
120g e 360g, nos sabores 
chocolate e morango, com 
os personagens Flora, Zaque, 
Pipa e Cometa, desenvolvidos 
com exclusividade para a 
marca. 

Treloso Power, 
recheado sabor baunilha com 
casquinha fininha e crocante, 
disponível em embalagens de 
39g e 78g;  Recheado 
Chocolate Branco, 
comercializado em três 
versões de embalagens: 60g, 
130g e 390g; e Treloso 
Clubinho nos sabores 
morango e chocolate tipo 
suíço nas embalagens on the 
go de 40g. 

Para celebrar os 65 anos 
da marca Fortaleza, 
toda a linha de produtos 
ganhou nova roupagem. As 
novas embalagens foram 
desenvolvidas como forma 
de celebrar este novo ciclo 
e destacar ainda mais os 
produtos nos pontos de 
vendas. 

linha de biscoitos 
salgados Delicitá, 
nos sabores original e 
integral, em pacotes de 400g 
e 420g, respectivamente, 
e também Delicitá 
Cristal (450g), de sabor 
levemente doce, com cristais 
de açúcar caramelizado, 
levando à mesa do 
consumidor um novo 
conceito em biscoitos.

Isabela entrou 
no segmento de 
biscoitos infantis, 
com o lançamento 
do Toons (130g), nos 
sabores morango e chocolate 
tipo suíço. Recheado e com 
vitaminas do complexo B, 
ferro e zinco, o biscoito 
chegou aos supermercados 
em embalagens licenciadas 
pelo filme Meu Malvado 
Favorito, da Universal 
Pictures.

Paulo. Destas, 14 tiveram 
suas soluções escolhidas e 
passaram por uma imersão 
de uma semana na empresa 
para desenvolvimento dos 
projetos pilotos. 
 
Ao final da primeira edição 
do programa, foram 
escolhidas oito startups:

• Duas parceiras para 
o fornecimento de 
ingredientes;

• Quatro parceiras para 
promoção de ações com 

Inauguramos em 2018 
o Laboratório Central de 
Análise Sensorial na unidade 
Jaboatão dos Guararapes/
PE. As instalações foram 
planejadas de forma a 
atender com confiabilidade 

as demandas de avaliações 
sensoriais, permitindo a total 
concentração dos avaliadores, 
a isenção de odores, ruídos 
e outras interferências 
que possam prejudicar tais 
avaliações e resultados. 

O laboratório foi instalado 
com base na norma ABNT 
(Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). 
Assim, estamos cada vez 
mais preparados para 
realizar análises sensoriais 

e desenvolver alimentos 
cujos atributos atendam 
às exigências dos diversos 
paladares de nossos 
consumidores.

Time de colaboradores 
avalia startups para firmar 

parcerias e acelerar a 
inovação na Companhia.

Destacamos a seguir os principais lançamentos de produtos ao longo de 2018:

consumidores e pesquisas 
de mercado; 

• Uma parceira para 
desenvolvimento de um 
novo negócio;

• Uma parceira para 
terceirização de produção.  

Devido ao sucesso do 
programa, em 2019 haverá 
mais uma edição em novas 
frentes de inovação. 

A farinha de trigo Finna 
aumentou seu portfólio com 
novas versões de farinhas: 
pizza, pastel e tradicional. Além 
disso, lançou uma embalagem 
econômica de 5kg. 

contexto
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batedeiras planetárias, 
fogão de forno duplo e R$ 
50 mil.

Estrela
• Campanha de compre 

e concorra “Um Ano de 
Salário Garantido”, com 
sorteios semanais de 
vales-compra, prêmios 
instantâneos em dinheiro e 
R$ 5 mil mensais ao longo 
de um ano.

Salsitos e Delicitos
• Participação em dois 

festivais musicais no Ceará: 
“Fortal 2018” e “Yes 
Colors 2018”.

• Parceria exclusiva com 
instituto educacional para 
a maior maratona científica 
do mundo, o “Nasa Space 
Apps Challenge”, em 
Fortaleza.

Principais Ações das Marcas em 2018
Em 2018, nossas ações 
de marketing tiveram um 
papel fundamental no 
impulsionamento das vendas. 
Em um cenário de consumo 
similar ao ano anterior, 
fizemos um significativo 
investimento em campanhas 
promocionais que, a partir 
da compra dos nossos 
produtos, premiaram os 
consumidores e facilitaram 
o giro dos estoques nos 
nossos clientes (sell out), bem 
como aumentaram nosso 
market share na maioria dos 
segmentos em que atuamos.
 
Para isso, reforçamos a 
utilização da metodologia 
Marketing 360º, que 
contempla as mídias 
tradicionais (TV, busdoor, 
anúncios em revistas, jingles), 
mídias digitais (sites, redes 
sociais, jogos eletrônicos) e 
ações nos pontos de vendas, 
abrangendo assim todas as 
possibilidades de contato com 
o público-alvo das marcas.
 
Por meio de parcerias com 
empresas especializadas 
em branding, concluimos a 
revisão do posicionamento 
das nossas principais marcas. 
Este projeto resultou em 
atualizações da identidade 
visual e das embalagens, 
destacando ainda mais 
nossos produtos perante os 
consumidores. Importante 
ressaltar que todas estas 
mudanças foram validadas 
por meio de pesquisas junto 
aos consumidores antes da 
sua efetiva implantação.
 
Compartilhamos a seguir 
algumas das nossas principais 
ações no ano:

Fortaleza
• Promoção “65 anos 

Fortaleza” contou com 
prêmios diários de R$ 1 mil, 
prêmios instantâneos de 
R$ 300 reais e um grande 
prêmio no valor de R$ 250 
mil para compra de uma 
casa.

• Campanha “Receita 
Premiada”, estrelada pela 
atriz Juliana Paes, ofereceu 
prêmios instantâneos de R$ 
1 mil, prêmios semanais de 
R$ 5 mil e o grande prêmio 
de R$ 300 mil.

Richester
• “Pop Richester”, campanha 

de compre e ganhe 
que ofertou um brinde 
colecionável.

• “Sua Arte na Mão”, 
concurso voltado ao 
estímulo criativo de artistas 
na criação de capa de um 
sketchbook.

• Patrocínio da equipe 
W7M Gaming durante os 
campeonatos disputados 
no Brasil Game Show, 
maior feira de games da 
América Latina.

Margarina
Puro Sabor 
• Campanha “São João 

Combina com Puro Sabor”, 
com vídeos transmitidos 
ao vivo nas redes 
sociais, interação com a 
culinarista Fátima Alencar 
e a apresentadora Maísa 
Vasconcelos.

 
Finna
• Campanha “São João 

Finna: Um Arraial de 
Prêmios para Você”, com 
oferta de vales-compra, 

Treloso
• Criação de uma sala de 

Escape Game no Shopping 
Rio Mar, em Recife/PE, para 
o lançamento de Treloso 
Power.

 
• Campanhas “Viagem 

Mágica Treloso” e “Treloso 
Tubers”, com o youtuber 
Luccas Neto como 
embaixador.

• Desenvolvimento de 
aplicativo de realidade 
aumentada “Missão 
Treloso”, em parceria com 
cinco supermercados de 
Pernambuco.

Pilar
• Patrocínio de programas de 

TV e rádio em Pernambuco 
e participação em eventos 
de datas comemorativas, 
como Carnaval, São João, 
Dia das Crianças e Natal. 

 
 Piraquê 
• Campanha “Vá de 

Piraquê”, com sorteios 
de vales-compra diários, 
bicicletas elétricas semanais 
e um carro 0 km.

 Adria
• Campanha institucional 

“A vida acontece 
nos detalhes”, com 
investimentos em mídia on 
e off-line. 

• Lançamento da plataforma 
social “Detalhes que 
alimentam a vida”.

• Novas embalagens da 
linha Plugados, com 
licenciamento da franquia 
“Meu Malvado Favorito”, 
da Universal Pictures. 

• Promoção de compre e 
concorra da Adria Plus 
Life, com sorteio de 
experiências de bem-estar 
e beleza, como massagem 
relaxante, aulas de yoga e 
tratamentos estéticos.

• Campanha “Detalhes 
que fazem a diferença”, 
com a participação do 
apresentador Rodrigo Faro.

• Campanha “Detalhes que 
te fazem sorrir”, estrelada 
pelo casal Flávia Alessandra 
e Otaviano Costa, com 
prêmios como braceletes e 
carro 0 km.

Isabela
• Campanha “Momento 

Inesquecível” ofereceu um 
jantar criado pelo Chef 
Jacquin e viagens a Paris 
para uma pessoa de cada 
estado em que a marca 
atua, além do sorteio diário 
de diversos frigobares retrô.

 
• A ação “Delícias da vida” 

levou um Food Truck 
customizado aos principais 
supermercados da Região 
Sul.

 
• “Almoço em Família 

Isabela”, com sorteios de 
kits de cozinha, um almoço 
na casa da apresentadora 
Ana Hickmann e um carro 
0 km.

 
Basilar
• Patrocínio do camarote 

dos supermercados São 
Vicente na 32ª Festa do 
Peão de Americana/SP. Foi 
montada uma estação de 
massas para degustação 
dos convidados.

Vitarella
• Campanha de lançamento 

dos biscoitos Delicitá, com 
investimento no ambiente 
digital, ações no ponto de 
venda, filme de tv, ações 
de merchandising, jingle e 
anúncios em revistas.

• Promoção “Vitarella 
25 anos irresistíveis” 
em comemoração ao 
aniversário da marca, com 
mais de 1 milhão de reais 
em prêmios. Investimento 
de mais de R$ 1 milhão em 
mídias televisivas e digitais.

 
• Campanha “Casa da Mãe”, 

com prêmios de vales-
compra de R$ 200 reais, 7 
tvs de 40´ e o prêmio final 
de R$ 50 mil, destinado à 
reforma da casa.
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MIX DE CLIENTES 2018 2017 2016 VARIAÇÃO 17/18

Varejo 27,2% 24,8% 25,4% 2,4 p.p.

Atacado 25,3% 28,2% 28,7% -2,9 p.p.

Key Account / Rede Regional 21,0% 20,5% 19,8% 0,5 p.p.

Cash&Carry 19,4% 17,9% 16,2% 1,5 p.p.

Distribuidores 5,5% 6,9% 7,9% -1,4 p.p.

Indústria 0,9% 1,0% 1,4% -0,1 p.p.

Outros 0,7% 0,7% 0,6% 0 p.p.

TOTAL 100% 100% 100%

REPRESENTATIVIDADE DOS CLIENTES POR CANAL DE VENDAS

PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES NA RECEITA LÍQUIDA DE DESCONTOS

Canais e vendas por região (GRI 102-6 E 102-7)

Mercado interno 
A abrangência geográfica 
das unidades de produção e 
de distribuição nos permite 
comercializar produtos em 
todo território nacional, 
com flexibilidade no 
atendimento às demandas e 
características de consumo 
dos diferentes mercados, a 
custos competitivos.

Nosso modelo de 
distribuição diversificado 
é capaz de atender uma 
ampla carteira de clientes, 
que vai desde o pequeno 
varejo até Grandes Redes, 
sem concentração de 
vendas em um canal 
exclusivo.

No ano de 2018, 
importante destacar o 
aumento significativo do 
canal Varejo e a redução do 
Atacado, em decorrência 
da inclusão do mix de 
clientes da Piraquê, que 
tem a maior parte das 
vendas direcionada ao 
Varejo. Ressalta-se, ainda, o 
aumento da participação no 
Cash&Carry, canal que vem 
apresentando crescimento 
nos últimos anos. 

No ano de 2018, a M. 
Dias Branco se posicionou, 
mais uma vez, como líder 
nacional no mercado 
de biscoitos e massas, 
conforme destacado nos 
gráficos abaixo, registrando 
aumento de market share 
em relação a 2017 de 
32,5% para 34,0% em 
biscoitos e 32,4% para 
36,0% em massas.  

Lideranças
• Em maio-junho/2018 nos 

tornamos líderes no curto 
prazo em massas sêmola 
com ovos no Sudeste 
(Varejo e Cash&Carry).

Em linha com a estratégia 
de diversificação 
geográfica das vendas, 
a representatividade do 
conjunto das regiões, 
exceto Nordeste, passou 
de 29,7% em 2017 para 
35,7% em 2018, fruto da 

aquisição da Piraquê, com 
aproximadamente 95% 
das vendas realizadas na 
Região Sudeste, além do 
crescimento das demais 
marcas da M. Dias Branco. 
Nossas exportações 
alcançaram 37 países (25 

MARKET SHARE M. DIAS BRANCO E CONCORRENTES 
NO BRASIL (EM % DE VOLUME VENDIDO)

BISCOITOS MASSAS
34,0% 36,0%33,7% 27,9%

5,0% 3,1%

5,4% 4,9%
6,8% 7,0%6,9% 8,6%

8,2%
12,5%

Participação de Mercado

MAIORES CLIENTES RECEITA 2018
(R$ MILHÕES)

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA
LÍQUIDA DE DESCONTOS

SEQUÊNCIA ACUMULAÇÃO NA FAIXA ACUMULADA

Maior Cliente 1 810,7 11,0% 11,0%

49 Subsequentes 50 2.028,8 27,5% 38,5%

50 Subsequentes 100 541,1 7,3% 45,8%

900 Subsequentes 1.000 1.965,9 26,6% 72,4%

Demais Clientes Todos 2.030,7 27,6% 100,0%

TOTAL 7.377,2

NORDESTE SUDESTE SUL NORTE CENTRO-OESTE EXTERIOR

VENDAS POR REGIÃO (% NA RECEITA LÍQUIDA DE DESCONTOS)

63,7% 22,9% 6,2% 3,7% 2,9%

0,6%

0,5%

69,8% 16,4% 6,4% 3,9%3,0%

2018

2017

A participação em feiras 
de supermercadistas é 
uma importante ação 
para aproximação com 
nossos clientes, bem como 
possibilita apresentarmos 
nossos produtos e os 
lançamentos das marcas, 
fechando parcerias e 
alavancando as vendas. Em 
2018, participamos dos 
seguintes eventos:

• EXPOAGAS - Associação 
Gaúcha de Supermercados.

• SUPERBAHIA - Associação 
Bahiana de Supermercados 
(ABASE).

• SUPER MIX - Associação 
Pernambucana de 
Atacadistas e Distribuidores 
(ASPA).

• SUPER RIO - Associação de 
Supermercados do Estado 
do Rio de Janeiro (ASSERJ).

Feiras e Eventos no Brasil

• Em fevereiro-março/2018 
assumimos a liderança 
em farinha com fermento 
no Nordeste (Varejo e 
Cash&Carry), fechando 
2018 como líder no 
segmento.

• Vitarella assumiu a 
liderança de cracker no 
Sudeste e é a marca líder 
nacional na categoria de 
biscoitos.

• De acordo com a 
Euromonitor Passport, 
somos o 9º maior 
fabricante de biscoitos 
e 7º maior fabricante de 
massas mundialmente.

Dados da Nielsen para o período de janeiro a dezembro de 2018, 
contemplando a marca Piraquê em maio-dezembro/2018.

Modelo de estande utilizado 
em feiras pelo Brasil.

países em 2017), com uma 
receita bruta de R$ 46,0 
milhões no ano de 2018 
(+31,3% versus 2017). 

contexto
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Relacionamento com Clientes e Consumidores

Dando sequência ao plano 
estratégico de reforçarmos 
nossa atuação internacional, 
em 2018, a receita cresceu 
31,3% e o volume exportado 
18% em relação a 2017. 
Vendemos nossos produtos 
para 37 países em todos os 
continentes, um crescimento 
de 48% em relação ao ano 
anterior, o que demonstra 
o esforço em diversificar 
os destinos, sem perder 
participação nos mercados 
importadores tradicionais.

Participamos das seguintes 
feiras internacionais, com o 
objetivo de divulgar nossas 
marcas e conquistar novos 
clientes:

• ISM - Colônia, Alemanha.

• Gulfood - Dubai, Emirados 
Árabes Unidos.

• Summer Fancy Foods 
- Nova Iorque, Estados 
Unidos.

• SIAL - Paris, França.

• Yummex - Dubai, Emirados 
Árabes Unidos.

• Americas Food and 
Beverage - Miami, Estados 
Unidos.

Continuamos o trabalho de 
adaptação das embalagens. 
A maioria das marcas já 
possui dados de rotulagem 
com mais de dois idiomas. 
Desenvolvemos embalagens 
e produtos específicos para 
o mercado externo, como 
o creme vegetal termo-
resistente Adorita Tropical e 
torradas para Estados Unidos.

Seguimos firmes com 
o aperfeiçoamento dos 
procedimentos internos 
das áreas de suporte à 
exportação para obtermos 
maior eficiência no 
atendimento aos nossos 
clientes no exterior, com 
destaque ao desenvolvimento 

do book de exportação 
junto à Logística. Além 
disso, avançamos na área 
de Qualidade, mediante as 
novas certificações FSSC 
22000 e Halal.

Em relação à Piraquê, 
realizamos várias medidas 
em 2018, tais como 
desenvolvimento de 
certificado FDA (Food 

and Drug Administration 
- agência federal do 
Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos dos 
Estados Unidos) e revisão 
da tabela de preços para 
exportação, que permitem 
uma atuação internacional 
mais ativa, inserindo 
nossas marcas na matriz de 
exportação.

crescimento das exportações

O Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) estabelece 
contato com os nossos 
clientes e consumidores. 
Nossa equipe está preparada 
para lidar com todos os 
tipos de solicitações que 
chegam por meio dos canais 
disponíveis, como: números 
0800, e-mails, redes sociais, 
sites corporativo e das nossas 
marcas. (GRI 102-43 E 103-1)

Nosso time é formado por 15 
profissionais que lidam com 
solicitações de informações 
dos produtos, promoções, 
sugestões, reclamações e 
elogios de todas as nossas 

marcas. Além disso, também 
recebem e encaminham o 
monitoramento das mídias 
digitais que é realizado pelas 
agências de publicidade.

Como nos anos anteriores, 
em 2018, não ocorreram 
incidentes de não 
conformidades com 
regulamentos e/ou códigos 
voluntários relacionados a 
campanhas de marketing e 
comunicação (GRI 417-3), bem 
como não houve pagamento 
de multa ou indenização 
relacionadas a impactos 
de produtos na saúde e 
segurança do consumidor 

(GRI 416-2) e informação e 
rotulagem   (GRI 417-2).

Para medir a eficiência da 
área, utilizamos quatro 
indicadores: tempo médio 
de atendimento, satisfação 
do consumidor, percentual 
de atendimento concluído e 
tempo de retorno.
Em 2018, registramos 
1.369 reclamações de 
serviço. As principais 
queixas foram relacionadas 
a falta de produto no 
mercado, promoção, falta 
de atendimento comercial, 
prazo de entrega do produto 
e/ou entrega errada, 

correspondendo a 81,5% 
das reclamações. Recebemos 
um total de 32.533 
ocorrências, sendo que 
98,3% desses atendimentos 
foram concluídos. (GRI 103-3)

A partir das interações com 
consumidores e clientes, 
geramos relatórios que 
são compartilhados com 
setores como Qualidade, 
Pesquisa&Desenvolvimento, 
Comercial, Marketing, 
Logística e Produção, para 
encaminhamento das 
soluções devidas.

Diretor de Exportações 
representa a M. Dias Branco 
em feira internacional.

Tradicional fábrica de biscoitos e 
massas da marca Piraquê, no bairro 

de Madureira, Rio de Janeiro.

contexto
de mercado
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JOão Pessoa/pB

GOVERNANÇA, 
RISCOS E 
COMPLIANCE

João Pessoa, na Paraíba, é uma das 
capitais mais verdes do Brasil. Uma 

prova de que desenvolvimento e 
respeito ao meio ambiente podem 

caminhar juntos. Nós também 
acreditamos nisso!

Colaboradores durante 
reunião de trabalho na 
matriz da Companhia.

3
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA

NOME CARGO IDADE SEXO 

FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO JÚNIOR

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE INDUSTRIAL DE

BISCOITOS, MASSAS, TORRADAS, MARGARINAS

E GORDURAS 

58 M

FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO VICE-PRESIDENTE INDUSTRIAL MOINHOS 51 M

FRANCISCO MARCOS SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO VICE-PRESIDENTE COMERCIAL 54 M

GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR VICE-PRESIDENTE DE CONTROLADORIA 55 M

MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA VICE-PRESIDENTE FINANCEIRA 59 F

MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO XIMENES
VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO
57 F

COMITÊ DE AUDITORIA

NOME CARGO IDADE SEXO 

CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ MEMBRO DO COMITÊ 68 M

ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT MEMBRO DO COMITÊ 49 F

JORGE ROBERTO MANOEL MEMBRO DO COMITÊ 65 M

(GRI 103-1 E 103-2) Nossa 
Companhia está listada 
no segmento Novo 
Mercado da B3 desde 
2006, contando apenas 
com ações ordinárias, tag 
along e rating AAA (bra). O 
Conselho de Administração 
Titular foi eleito com 
50% de membros 
independentes e 33% de 
mulheres. Em 2018, houve 
a renovação do Conselho 
de Administração, que 
passou a ter dois novos 
conselheiros independentes. 

Adicionalmente, desde 
2014, os cargos de Diretor 

Governança Corporativa

Fóruns de Governança (GRI 102-18)

Diversidade nos Órgãos de Governança (GRI 405-1)

Como reforço à estrutura 
de governança, mantemos 
fóruns e comitês (não 
estatutários) para tratar 
temas específicos, 
estimulando um ambiente 
de transparência, 
compartilhamento e 
prestação de contas.

Os comitês são órgãos 
colegiados e compostos 
por membros designados 
pela Diretoria Estatutária. 
Possuem, coletivamente, 
o conhecimento, as 
habilidades e competências 
necessárias ao desempenho 
das responsabilidades 
atribuídas a eles. Os comitês 
têm por objetivo:

Comitê Executivo
Implementa, examina, 
discute e formula 
recomendações à Diretoria 
Estatuária quanto aos 

planos, estudos e projetos 
estratégicos. É órgão de 
assessoramento.

Comitê de Ética
Visa a assessorar o Comitê 
de Auditoria na supervisão 
da aplicação do nosso 
Código de Ética, bem como 
acompanhar as ocorrências 
relatadas no Canal Ético. 

Comitê de 
Segurança
do Trabalho
Operacionaliza o sistema 
de governança de Saúde 
e Segurança Ocupacional 
(SSO), propondo um 
modelo de estrutura de 
gestão no qual a liderança 
participe e estimule a 
participação dos diversos 
níveis da organização.

Comitê de
Gestão de Imagem
Estabelece um 
relacionamento construtivo 
com os stakeholders por 
meio de comunicações 
direcionadas junto à 
imprensa, bem como 
busca minimizar impactos 
negativos na imagem da 
Companhia em decorrência 
de situações de crise.

Comitê de 
Sustentabilidade
Acompanha a implantação 
e disseminação da cultura 
de sustentabilidade e as 
iniciativas dos Grupos de 
Trabalho (GTs) relacionados 
aos temas estratégicos de 
sustentabilidade.

Presidente e Presidente do 
Conselho de Administração 
são ocupados por pessoas 
distintas.

Possuímos um Comitê de 
Auditoria não estatutário 
que conta exclusivamente 
com membros 
independentes, o que 
reforça nosso compromisso 
com a transparência das 
informações divulgadas. 
A Diretoria de Auditoria, 
Riscos e Compliance 
reporta-se diretamente 
ao Comitê de Auditoria, 
garantindo independência à 
sua atuação. 

Em busca de evolução 
contínua, criamos 
um indicador interno 
que denominamos de 
iMDB – Índice M. Dias 
Branco de Governança 
Corporativa – que abrange 
os requerimentos dos 
seguintes referenciais de 
mercado:

• Regulamento do Novo 
Mercado (obrigatório);

• Código Brasileiro de 
Governança Corporativa 
(aplique ou explique);

• Índice Dow Jones 
de Sustentabilidade 
(inspiracional);

• Índice de Sustentabilidade 
Empresarial - ISE 
(inspiracional).

Assim, podemos direcionar 
esforços de melhoria e 
mensurar nossos avanços 
frente às demandas já 
consolidadas no mercado 
e na sociedade, com 
objetividade e pragmatismo.

COMITÊ DE ÉTICA

NOME CARGO IDADE SEXO 

DANIEL MOTA GUTIERREZ DIRETOR EXECUTIVO JURÍDICO 45 M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO DIRETOR EXECUTIVO DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE 41 M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA DIRETORA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 54 F

Reunião da equipe de Estratégia 
e Gestão com profissionais de 
Recursos Humanos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO IDADE SEXO 

AFFONSO CELSO PASTORE CONSELHEIRO INDEPENDENTE 79 M

FERNANDO FONTES IUNES CONSELHEIRO INDEPENDENTE 56 M

FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO CONSELHEIRO 51 M

GUILHERME RODOLFO LAAGER CONSELHEIRO INDEPENDENTE 61 M

MARIA CONSUELO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 84 F

MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 59 F

CONSELHEIROS SUPLENTES IDADE SEXO 

DANIEL MOTA GUTIERREZ 45 M

FRANCISCO MARCOS SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO 54 M

GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR 55 M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA 54 F

MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO XIMENES 57 F

VERA MARIA RODRIGUES PONTE 54 F

GOVERNANÇA, 
RISCOS E 
COMPLIANCE
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Compliance e Código de Ética (GRI 102-16) 

1 https://www.linhaetica.com.br/etica/
mdiasbranco

COMITÊ EXECUTIVO

NOME CARGO IDADE SEXO 
ANTÔNIO RYNALDO STUDART GUIMARÃES DIRETOR EXECUTIVO COMERCIAL 76 M

ARISTÓFANES MARTINS DE ALEXANDRE DIRETOR EXECUTIVO COMERCIAL 53 M

CÉSAR MARTINS ROSA VASCONCELOS REIS DIRETOR EXECUTIVO DE EXPORTAÇÃO 40 M

DANIEL MOTA GUTIERREZ DIRETOR EXECUTIVO JURÍDICO 45 M

FABIO CEFALY DE CAMPOS MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS
E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

42 M 

FERNANDO BOCCHI
DIRETOR EXECUTIVO DE
PESQUISA&DESENVOLVIMENTO

52 M 

JÚLIO BORGES DE CARVALHO
DIRETOR EXECUTIVO DE AUDITORIA,

RISCOS E COMPLIANCE
41 M 

LUIS CRISTIANO PRAZEIRES ALBUQUERQUE
DIRETOR EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

46 M 

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA
DIRETORA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL

54 F 

MARK STANLEY LUYT DIRETOR EXECUTIVO INDUSTRIAL 57 M 

MARTIM FRANCISCO DE A. IBRAHIM BERNARDARA DIRETOR EXECUTIVO DE MARKETING 41 M 

MAURÍCIO FREITAS DE ARAÚJO DIRETOR EXECUTIVO INDUSTRIAL 63 M 

NEWTON AKIHIRO ABE DIRETOR EXECUTIVO DE LOGÍSTICA 45 M 

SIDNEY LEITE DOS SANTOS DIRETOR EXECUTIVO TÉCNICO E DE OPERAÇÕES 51 M 

VERA MARIA RODRIGUES PONTE DIRETORA EXECUTIVA DE CONTROLADORIA 54 F

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

NOME CARGO IDADE SEXO 
ALED CARVALHO PARRY GERENTE DE SUSTENTABILIDADE 53 M

FABIO CEFALY DE CAMPOS MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS
E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

42 M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO
DIRETOR EXECUTIVO DE AUDITORIA, RISCOS E 

COMPLIANCE
41 M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA
DIRETORA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO

ORGANIZACIONAL
54 F

SIDNEY LEITE DOS SANTOS DIRETOR EXECUTIVO TÉCNICO E DE OPERAÇÕES 51 M

COMITÊ DE SEGURANÇA DO TRABALHO

NOME CARGO IDADE SEXO 

DANIEL MOTA GUTIERREZ DIRETOR EXECUTIVO JURÍDICO 45 M

EZEQUIEL LEITE DO NASCIMENTO GERENTE CORPORATIVO DE QSMA 53 M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO
DIRETOR EXECUTIVO DE AUDITORIA,

RISCOS E COMPLIANCE
41 M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA
DIRETORA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO

ORGANIZACIONAL
54 F

SIDNEY LEITE DOS SANTOS DIRETOR EXECUTIVO TÉCNICO E DE OPERAÇÕES 51 M

COMITÊ DE GESTÃO DE IMAGEM

NOME CARGO IDADE SEXO 
DANIEL MOTA GUTIERREZ DIRETOR EXECUTIVO JURÍDICO 45 M

FABIO CEFALY DE CAMPOS MACHADO 
DIRETOR EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS
E RELAÇÕES COM INVESTIDORES 

42 M

FERNANDO BOCCHI 
DIRETOR EXECUTIVO

DE PESQUISA&DESENVOLVIMENTO 
52 M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO 
DIRETOR EXECUTIVO DE AUDITORIA,

RISCOS E COMPLIANCE 
41 M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA 
DIRETORA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL 

54 F

MARTIM FRANCISCO DE A. IBRAHIM BERNARDARA DIRETOR EXECUTIVO DE MARKETING 41 M

TIAGO CID TIMBÓ GERENTE DE COMUNICAÇÃO 38 M

O Código de Ética é uma 
publicação que dissemina 
os princípios e valores 
da nossa Companhia, 
orientando a conduta de 
todos os colaboradores 
e representantes legais, 
tornando explícito o padrão 
de comportamento esperado 
na relação com parceiros 
comerciais, investidores e 
consumidores. 

Em linha com o Objetivo 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes, disponibilizamos 
aos colaboradores e a 
quaisquer outras partes 
interessadas o Canal Ético, 
instrumento de recepção de 
comunicados relacionados a 
condutas contrárias ao nosso 
Código de Ética. Este é um 
serviço terceirizado, gratuito 
e confidencial, acessível 
por telefone, e-mail, caixa 
postal ou site na internet1. 
Vale ressaltar que este canal 
garante o anonimato do 

comunicante, ou seja, a 
identificação é opcional.
Em 2018, esse canal 
recebeu oito comunicados 
sobre direitos humanos 
considerados procedentes 
e quatro estão em análise 
pelo Comitê de Ética. No 
tratamento dos comunicados 
procedentes, foram 
realizadas melhorias de 
controles e aplicadas medidas 
disciplinares. (GRI 102-17) 

Por meio da Universidade 
Corporativa e do Programa 
de Desenvolvimento 
de Líderes - PDL, foram 
realizados treinamentos 
sobre o Código de Ética e 
temas de Compliance, como 
a Lei Anticorrupção.  

O Conselho de 
Administração da 
Companhia constituiu em 
2018, temporariamente, 
um Comitê de Investigação 
para averiguar os fatos 
que determinaram o 
cumprimento de ordem 

judicial de busca e apreensão 
em nossa sede em abril 
de 2018, para investigar 
alegações de supostos 
pagamentos indevidos a 
agentes públicos.  

O Comitê de Investigação, 
formado por cinco membros 
independentes, sendo dois 
membros do Conselho 
de Administração, foi 
assessorado por escritórios 
de advocacia e por empresa 
especializada em tecnologia 
forense. Em dezembro de 
2018, o Comitê expôs ao 
Conselho de Administração 
as conclusões dos trabalhos 
de investigação, registrando 
não ter identificado qualquer 
evidência de pagamento 
indevido pela M. Dias Branco 
S/A.

Agradecemos aos nossos 
clientes e consumidores, 
colaboradores, investidores 
e parceiros comerciais pela 
confiança nos valores que 
sempre deram norte a 

nossa atuação no mercado 
e reforçamos nosso 
compromisso com a evolução 
contínua de nossas práticas 
de governança corporativa. 

GOVERNANÇA, 
RISCOS E 

COMPLIANCE
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O ano de 2018 foi marcado 
por realizações que 
contribuíram para a evolução 
do programa de Relações 
com Investidores da M. Dias 
Branco.  

Intensificamos o 
relacionamento com o 
mercado. Ao todo, tivemos 
612 interações em 2018 (576 
em 2017), e retomamos a 

Sobre as ações emitidas pela 
Companhia, destacamos 
o crescimento do número 
médio de negócios, que 
passou de 2.375 em 2017 
para 3.032 em 2018, 
enquanto o valor médio 
diário de ações negociadas 

Nossa Companhia possui 
uma política formal 
de gestão de riscos, 
revisada pelo Comitê de 
Auditoria e aprovada pela 
Diretoria Estatutária. O 
objetivo da política de 
gerenciamento de riscos 
é estabelecer definições, 
diretrizes, critérios de 
avaliação, apetite a risco e 
responsabilidade sobre o 
processo de gerenciamento 
de riscos corporativos, 
a fim de assegurar sua 
identificação, avaliação e 
minimização em um nível 
aceitável, por meio de 
uma estrutura de controles 
internos continuamente 
revisada. 

A política de gerenciamento 
de riscos classifica 
os principais riscos 
estratégicos, financeiros, 
regulatórios, de reporte 
e operacionais, com base 
em metodologias de 
mensuração qualitativa e 
quantitativa. A partir da 
avaliação e mensuração 
dos riscos, realizada pela 
área de Gestão de Riscos, 
busca-se proteção para 

aqueles que representam 
maior potencial de afetar 
de maneira adversa os 
resultados do negócio.  

Assim como para o 
gerenciamento de riscos, 
também para o sistema 
de controles internos, 
adotamos como referencial 
as orientações das 

principais entidades nestas 
áreas, tais como o COSO 
(Committee of Sponsoring 
Organizations of the 
Treadway Commission), 
o IIA (Institute of Internal 
Auditors) e o IBGC (Instituto 
Brasileiro de Governança 
Corporativa). 

Gestão de Riscos e Controles Internos 

Relações com Investidores

Relações Sindicais 

Interações com a Imprensa
Com suporte do Comitê 
de Gestão de Imagem, a 
equipe de Comunicação 
Corporativa, apoiada 
por uma assessoria 
especializada, relaciona-se 
com a imprensa sempre que 
necessário. Recentemente, 
intensificamos esta relação 
por meio da divulgação das 

boas práticas de gestão da 
Companhia.  

Em 2018, tivemos 507 
citações ou matérias 
divulgadas na imprensa, 
283% a mais que no 
ano anterior. Com base 
em uma metodologia de 
mercado, estas citações/

matérias espontâneas - 
sem investimento direto 
na compra de espaço 
- alcançaram cerca de 
58,8 milhões de pessoas, 
o que representaria um 
investimento aproximado 
de R$ 3,3 milhões. Em 
2017, este retorno havia 
sido de R$ 1,1 milhão. 

Estas citações espontâneas 
são viabilizadas pelo 
atendimento de solicitações 
de jornalistas, bem como 
pela sugestão de pautas por 
parte da empresa. No site 
institucional, há um contato 
direto para recebimento de 
solicitações da imprensa.

As negociações realizadas 
pelos profissionais das áreas 
de Recursos Humanos e 
Jurídica são pautadas pelo 
respeito aos dirigentes 
sindicais e aos mecanismos 
de representatividade dos 
colaboradores.

Negociamos com todos os 
sindicatos das categorias 
em que atuamos, por 
meio de convenção ou 
acordo coletivo, sempre 
considerando a conjuntura 
externa (inflação, Produto 
Interno Bruto, crescimento 
do país, nível de 

desemprego e reajuste do 
salário mínimo), bem como 
o cenário específico do 
negócio (desempenho das 
vendas e cumprimento do 
orçamento) para subsidiar 
revisões de salários e 
benefícios. (GRI 102-41) 

Documentos (GRI 103-2) 

Temos um total de 
8.621 documentos que 
estruturam e regulamentam 
as diretrizes e processos 
executados na Companhia. 
Os principais documentos 
são:

Descrições de Negócio e 
Procedimento de Gestão - 
Descrevem a estratégia das 
áreas de negócio (em nível 
gerencial), considerando 

os principais processos que 
agregam valor ao negócio 
e suas inter-relações com 
clientes internos, externos e 
fornecedores. 

Políticas - Estabelecem as 
diretrizes da organização.

Fluxos de Processo, 
Procedimentos 
Operacionais e 
Instruções Operacionais 

- Descrevem processos, 
evidenciando suas 
atividades e os respectivos 
papéis executados 
pelos responsáveis. São 
definidos e implantados 
de acordo com o nível de 
complexidade de cada 
operação. 

Estes documentos são 
resultado do avanço na 
estruturação da Gestão de 

Processos e do Sistema de 
Gestão Industrial (SGI), bem 
como o amadurecimento 
das áreas de negócio, 
que estão sendo cada vez 
mais estruturadas para 
atender às expectativas da 
alta gestão, investidores e 
mercado.

Os principais riscos 
identificados encontram-se 
detalhados no Formulário 
de Referência, arquivado 
junto à CVM – Comissão 
de Valores Mobiliários, 
bem como disponível no 
nosso site de Relações com 
Investidores. 

ENTENDIMENTO DA ORIGEM DOS RISCOS

INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

ESTABELECIMENTO DOS CONTROLES

MONITORAMENTO E REPORTE

IDENTIFICAÇÃO 
DOS CONTROLES

TESTE DO 
DESENHO DOS 
CONTROLES

TESTE DA 
OPERAÇÃO DOS 

CONTROLES

FALHAS EM 
CONTROLES 
EXISTENTES

FUSÕES E 
AQUISIÇÕES

FATORES 
EXÓGENOS

MUDANÇAS
EM SISTEMAS

NOVOS 
PROCESSOS

PLANOS
DE AÇÕES

ATUALIZAÇÃO E REPORTE 
DAS MATRIZES

IDENTIFICAÇÃO 
DE RISCOS

AVALIAÇÃO 
QUALITATIVA
DOS RISCOS

AVALIAÇÃO 
QUANTITATIVA 
DOS RISCOS

RESPOSTAS
AOS RISCOS

rotina de reuniões no formato 
Investor Day. Participamos de 
conferências e non deal road 
shows no Brasil e no exterior 
(Estados Unidos, Europa e 
Chile) e de várias reuniões 
individuais ou em grupo, 
além de teleconferências e 
visitas às nossas instalações. 

Em junho, apresentarmos 
a aquisição da Piraquê 

ao mercado no evento 
Piraquê Day. Em dezembro, 
realizamos o M. Dias Branco 
Day, com apresentações 
dos gestores da M. Dias 
Branco e visitas às nossas 
instalações. Nos dois eventos, 
contamos com a presença 
de mais de cem convidados, 
entre investidores e analistas 
brasileiros e estrangeiros.
(GRI 102-43) 

Conduzimos com a agência 
de classificação de risco 
de crédito Fitch Ratings o 
processo de avaliação da 
Companhia, que resultou 
no Rating Nacional de 
Longo Prazo ‘AAA (bra)’. A 
perspectiva é estável e esta 
é a segunda vez que a Fitch 
atribui rating público à M. 
Dias Branco. 

Em 2018, mantivemos 
relacionamento com 45 
sindicatos.

foi de R$ 25,0 milhões em 
2018 (R$ 25,6 milhões em 
2017).  

A evolução da agenda de 
Sustentabilidade, vista no 
contexto ASG (Ambiental, 
Social e Governança) é 

uma de nossas prioridades. 
Além da maior abertura 
e divulgação que demos 
a este tema em nossos 
materiais – apresentações, 
teleconferências e Earnings 
release – envolvemos mais 
os nossos colaboradores 
nesta mesma agenda. 

Em julho, fizemos uma 
apresentação e debate sobre 
a Sustentabilidade na Visão 
dos Investidores para cerca 
de 700 gestores na M. Dias 
Branco em todo o Brasil. 

GOVERNANÇA, 
RISCOS E 
COMPLIANCE
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Recife/pe

O povo pernambucano tem orgulho 
da sua cultura. E nós temos 

orgulho de estar presentes nos 
lares de pernambuco, em cada 

refeição, todos os dias.

Sustentabilidade 
(GRI 102-46 E 102-47)

Fábrica em Jaboatão dos 
Guararapes/PE produz massas, 

biscoitos e cobertos de chocolate.4
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CANAIS DE RELACIONAMENTO ADOTADOS

ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE (GRI 102-46 E 102-47)

Procuramos, por meio de 
nossas práticas de gestão, 
tornar cada vez mais efetivo 
nosso comprometimento 
com a sustentabilidade 
do negócio. Acreditamos 
que os pilares – finanças, 
pessoas, sociedade, meio 
ambiente - são fundamentais 
para alcançarmos o 
desenvolvimento sustentável. 

Nossa estratégia de 
sustentabilidade foi definida 
em 2014, fundamentada em 
estudos que identificaram as 
principais macrotendências 

Macrotendências globais para o setor de alimentos

Maior responsabilidade
das empresas

Compromisso com a segurança alimentar, redução 
da fome e da probreza e conservação do meio 
ambiente. Medição e redução do consumo de 
água, energia, emissões e resíduos. Questões 
socioambientais ao longo da cadeia de valor.

Aumento da
população mundial

Estimativa de 9 bilhões
de habitantes em 2050,
com aumento do poder 

aquisitivo médio.

Mudanças
no perfil da 

demanda
Aumento da 

demanda e da 
diversificação de 

produtos alimentícios 
mais elaborados 
(e intensivos em 

recurso).

Mudanças de valores
do consumidor
Aumento da importância dada pelo 
consumidor às questões socioambientais 
no modelo de produção, na cadeia 
de valor e nos produtos. Preocupação 
crescente sobre segurança, saudabilidade 
e funcionalidade dos alimentos.

Competições por
recursos naturais

Áreas de produção per capita em 
queda. Aumento da volatilidade 

dos preços em energia 
renováveis. Escassez de água. 

Mudança 
climática
Alteração na vocação 
agrícola de regiões 
tradicionais e maior 
volatilidade de 
commodities
agrícolas. 

Maior 
intervenção
do estado
Legislações e padrões 
socioambientais mais 
rígidos. Aquisições 
privadas de terras no 
exterior. Inclusão de 
pequenos produtores no 
mercado e incentivo a 
práticas agroecológicas.

SETOR DE
ALIMENTOS

Nosso relacionamento 
com os stakeholders 
ocorre de acordo com as 
necessidades do negócio e 

Engajamento e Relacionamento
com Stakeholders (GRI 102-40, 102-42 E 102-43)

STAKEHOLDERS

CANAIS                                                       INVESTIDORES LIDERANÇA COLABORADORES SOC. CIVIL    GOVERNO CLIENTES FORNECEDORES

Pesquisa de Clima 
Organizacional

SAC - Serviço de 
Atendimento ao 
Consumidor

Canal Ético

Investimento Social

Questionário 
de Autoavaliação

Sites das Marcas
e Redes Sociais

Encontros e Fóruns

no setor de alimentos (ver 
abaixo).

A construção da 
Agenda Estratégica de 
Sustentabilidade contou com 
a participação de gestores e 
dos Diretores Executivos, com 
aprovação final pela Diretoria 
Estatutária. 

Desde então, avançamos na 
gestão da sustentabilidade 
por meio de ações 
específicas em oito temas 
que consideram toda 
nossa cadeia de valor 

(Nutrição e Saudabilidade; 
Embalagens; Resíduos; 
Meio Ambiente; Energia e 
Emissões; Comunidades e 
Investimento Social; Cultura 
de Sustentabilidade; e 
Fornecedores).

Há Grupos de Trabalho 
(GTs) constituídos para 
cada tema, que reportam 
periodicamente ao Comitê 
de Sustentabilidade e 
Diretoria Executiva. 

Planejamos para os próximos 
anos realizar consulta 
formal aos nossos principais 
stakeholders, de forma a 
incorporar suas perspectivas 
em nossas práticas de gestão 
sustentável.

OS PRINCIPAIS TÓPICOS LEVANTADOS PELOS GRUPOS DE STAKEHOLDERS

AO LONGO DO ANO DE 2018 FORAM: (GRI 102-44)

STAKEHOLDERS PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADOS DURANTE OS ENGAJAMENTOS

INVESTIDORES

Estratégia de crescimento

Planos de investimentos

Ambiente competitivo

Estratégia de marketing e inovação

LIDERANÇA
Programa de sucessão 
Capacitação e ferramentas de gestão

COLABORADORES
Programas de reconhecimento em várias esferas
Fóruns de desenvolvimento

SOCIEDADE CIVIL
Incentivo à escolaridade e empregabilidade dos jovens, garantia de alimentação 
das escolas e fomento à cultura nas comunidades no entorno das unidades fabris

GOVERNO
Rotulagem nutricional frontal (modelos de limites e advertências),
saudabilidade dos alimentos, publicidade infantil, análise sobre lactose

CLIENTES
Atendimento de qualidade, no menor tempo possível, nos prazos
acordados e relacionamento com base na melhoria contínua  

FORNECEDORES Preocupação com a erradicação do trabalho escravo e infantil

as demandas de cada área 
no dia a dia. Os canais de 
relacionamento, conforme 

abaixo, permitem-nos 
identificar as demandas e 
direcionar ações que de 

alguma forma impactam o 
nosso negócio, a sociedade 
e o meio ambiente.

Sustentabilidade
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Cultura de Sustentabilidade (GRI 102-43) 

Em consonância 
com o Objetivo de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Educação de Qualidade, 
visamos desenvolver uma 
cultura de sustentabilidade 
por meio de ações de 
educação e de comunicação 
que estimulem os 
colaboradores a adotar uma 
atitude sustentável no seu 
dia a dia. Neste sentido, 
foram realizados: 

• 2º Fórum de 
Embaixadores da 
Sustentabilidade, com 
o objetivo de alinhar 
práticas e valorizar este 
público. Renomados 
profissionais ministraram 
workshop sobre 
Sustentabilidade na 
Visão dos Investidores, 

com a participação dos 
embaixadores, líderes dos 
GTs e gestores de todas as 
unidades fabris.

• III Encontro de 
Sustentabilidade com o 
objetivo de fortalecer a 
disseminação de uma 
cultura sustentável em 
todas as unidades fabris, 
reforçar a importância da 
sustentabilidade para os 
colaboradores, divulgar o 
Relatório Anual Integrado 
2017 e incentivar o 
voluntariado.

• Inserção do tema 
sustentabilidade nas 
trilhas de formação da 
Universidade Corporativa, 
pontencializando a 
disseminação deste 
conhecimento em toda a 
Companhia.

TEMAS MATERIAIS E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ATENDIDOS PELA COMPANHIA

TEMA MATERIAL

Econômico

Ética e integridade 

Engajamento de stakeholders

Desenvolvimento do capital humano 

Segurança e saúde ocupacional

Treinamento e educação

Nutrição e saudabilidade

Embalagens

Resíduos

Meio Ambiente

Energia e emissões

Comunidades e investimento social

Fornecedores

12
dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável são 
trabalhados com
as nossas ações

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
A Organização das Nações 
Unidas (ONU) estabeleceu, 
em 2015, 17 objetivos 
para transformar nosso 
mundo, buscando acabar 
com a pobreza, promover a 
prosperidade e o bem-estar 
para todos, proteger o meio 
ambiente e enfrentar as 
mudanças climáticas.
 
Nós consideramos os 
17 objetivos da ONU 
nas nossas discussões 
estratégicas, priorizando 12 
deles nas nossas iniciativas, 
conforme demonstrado no 
quadro a seguir.

Evento esportivo realizado dentro da 
empresa para colaboradores de quatro 

indústrias, contribuindo para o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU - Boa Saúde e Bem-Estar.

Sustentabilidade
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Salvador/BA

CULTURA, GENTE
E GESTÃO

A Bahia mistura raças, ritmos, 
credos, cores e sabores para 

formar um povo único. A M. Dias 
Branco também é assim: uma grande 

variedade de marcas e produtos com 
um propósito único: levar bem-estar 

e felicidade aos lares do brasil.

Colaboradores da 
equipe de Gestão do 
Orçamento, da área 
de Controladoria.

5
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(GRI 103-1 E 103-2) Para nós da M. 
Dias Branco, a qualidade 
de vida no trabalho, 
implementada por meio 
de programas de saúde e 
segurança ocupacional, bem 
como o desenvolvimento 
pessoal e profissional 
dos colaboradores, são 
considerados um fator crítico 
de sucesso. 

Por isso, investimos em 
ações sustentáveis que criam 
um ambiente de trabalho 
favorável ao alcance dos 
melhores resultados. 

Contávamos com 20.408 
colaboradores ao final de 
2018, dos quais 3.930 
passaram a integrar a 
Companhia com a aquisição 
da Piraquê. Tivemos, 
assim, uma variação 
significativa no número de 
colaboradores.

Não há uma quantidade 
expressiva de nossas 
atividades que seja realizada 
por trabalhadores terceiros. 
(GRI 102-7)

Destacamos que os números 
levantados neste tema não 
incluem os colaboradores da 
empresa adquirida (Piraquê), 
que passarão a fazer parte 
da base de cálculo a partir de 
2019.

Educação 
Corporativa
(GRI 103-1, 103-2 E 103-3)

Contribuindo com 
o Objetivo de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU - 
Educação de Qualidade, 
nossa Universidade 
Corporativa entrega cada vez 
mais horas de capacitação. 
O número médio de horas 
de treinamento por ano por 
colaborador vem crescendo 
constantemente desde 2014. 
Em 2018, foram realizadas 
mais de 780 mil horas de 
treinamentos (761 mil horas 
em 2017).

Conheça a seguir algumas 
iniciativas de educação que 
marcaram o nosso ano:

Programa de 
Desenvolvimento
de Líderes (PDL)
Em 2018, em continuidade 
ao PDL, buscamos o 
alinhamento dos diversos 
níveis da liderança com 
o negócio e favorecemos 
o desenvolvimento das 
competências necessárias 
para suportar objetivos 
estratégicos de expansão 
territorial no Brasil e no 
exterior, contemplando os 
diversos públicos: 

• Dirigentes: eventos 
conduzidos por renomadas 
instituições de ensino, 
abordando temas 
relevantes para o negócio, 

Perfil dos Colaboradores

Desenvolvimento de Pessoas

PERFIL E VARIAÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES (GRI 401-1)

NÚMERO MÉDIO DE HORAS DE TREINAMENTO POR ANO, POR COLABORADOR, 

DISCRIMINADO POR GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL (GRI 404-1)

2014 2015 2016 2017 2018
VAR% 
17/18

VAR% 
18/14

Nº médio de horas de treinamento 
por ano por colaborador

36,68 42,70 44,42 47,17 49,00 4% 34%

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR GÊNERO

Masculino 32,11 35,54 37,50 42,51 45,32 7% 41%

Feminino 48,87 63,01 64,18 60,60 59,42 -2% 22%

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR NÍVEL DE CARREIRA

Especialistas
(Profissionais e Analistas)

55,55 72,86 50,74 42,85 51,23 20% -8%

Nível de Gestão 49,15 47,92 45,33 51,56 65,12 26% 32%

Nível de Operacional 40,31 48,75 50,04 52,73 53,58 2% 33%

Nível de Vendas
(Vendas e Promoção)

13,69 11,80 19,71 23,59 22,47 -5% 64%

2017 2018
QTD % QTD %

GÊNERO
Feminino 4.370      26,2% 5.302 26,0%
Masculino 12.309                                       73,8% 15.106 74,0%
FAIXA ETÁRIA
Até 25 anos 2.590 15,5% 2.747 13,5%
De 26 até 35 anos 6.463 38,7% 7.384 36,2%
De 36 até 45 anos 5.090 30,5% 6.471 31,7%
De 46 até 55 anos 2.048 12,3% 3.003 14,7%
Acima de 56 anos 488 2,9% 803 3,9%
REGIÃO GEOGRÁFICA
Centro-Oeste 93 0,6% 103 0,5%
Nordeste 13.560 81,3% 13.441 65,9%
Norte 74 0,4% 78 0,4%
Sudeste 1.721 10,3% 5.515 27,0%
Sul 1.231 7,4% 1.271 6,2%
ÁREA
Administrativa 1.852 11,1% 2.350 11,5%
Comercial 3.339 20,0% 4.557 22,3%
Industrial 9.056 54,3% 10.335 50,6%
Logística 2.432 14,6% 3.166 15,5%
NÍVEL DE CARREIRA
Especialistas (profissionais e analistas) 698 4,2% 816 4,0%
Gestão 1.186 7,1% 1.491 7,3%
Operacional 11.902 71,4% 14.098 69,1%
Vendas e promoção 2.893 17,3% 4.003 19,6%

TOTAL GERAL                                                                                            16.679 20.408

como o novo modelo de 
Gestão de Desempenho e 
a ferramenta automatizada 
utilizada neste processo.

• Gerentes: realizamos ações 
de desenvolvimento com 
foco na gestão de equipes 
para alta performance, 
além de capacitações no 
novo processo de Gestão 
de Desempenho e dilemas 
éticos, com objetivo de 
fortalecer a aderência ao 
nosso Código de Ética.  

• Média Liderança e 
Liderança Operacional: 
priorizamos o 
desenvolvimento de 
habilidades para liderança 
de equipes e Gestão de 
Desempenho, além de 
módulos à distância sobre 
conduta ética. 

Educação On-line
Tivemos cerca de 12 mil 
participações no ano, 
gerando mais de 30 mil 
horas de treinamento com 
vendedores, promotores, 

gestores e especialistas, 
abordando conteúdos 
relevantes nas mais diversas 
áreas de atuação.

Parceiros do Conhecimento
Este programa objetiva 
o compartilhamento 
de conhecimento pelos 
próprios colaboradores, 
gerando mais de 12 mil 
horas de treinamento 
no ano. Destacamos a 
realização da 1° Jornada 
do Conhecimento, um 
projeto piloto, com foco 
no desenvolvimento de 

competências analíticas do 
público de especialistas, 
ministrado por facilitadores 
internos.

Programa de Trainees
Dezesseis jovens profissionais 
com grande potencial 
de desenvolvimento 
participaram de uma intensa 
capacitação, dividida em 
três eixos: Conhecimento do 
Negócio, Desenvolvimento 
Individual e Execução de 
Projeto Aplicativo. Todos 
participaram de um Programa 
de Coaching Interno. 

Treinamento com líderes da Companhia.

Programa de Desenvolvimento de 
Líderes, transmitido ao vivo de 

Fortaleza/CE para outras unidades.

Alinhados ao Objetivo 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU 
– Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico, 
buscamos cada vez mais 
aprimorar a qualidade do 
nosso capital humano, 
sempre valorizando a 
diversidade cultural de nossa 
equipe e os parceiros de 
negócio em todo Brasil.

CULTURA, GENTE
E GESTÃO



62 63

O desempenho acima das 
expectativas, a prática dos 
valores organizacionais 
e o compromisso com 
o autodesenvolvimento 
possibilitam aos 
colaboradores 
impulsionarem suas 
carreiras. 

Por meio do programa 
Evoluir, priorizamos o 
preenchimento de vagas 
de trabalho com nossos 
próprios colaboradores, 
possibilitando o crescimento 
em suas carreiras. 

Ao longo de 2018, 
tivemos 1.426 vagas 
abertas que permitiam o 
encarreiramento dos nossos 
profissionais. Deste total, 
867 foram preenchidas 
por colaboradores - seja 
por mérito ou por meio 
de seleção interna, 
representando 60,80% de 
aproveitamento. Das 178 
vagas de liderança abertas, 
tivemos 104 preenchidas 
por colaboradores, 
representando um 
aproveitamento de 58,43%.

Incentivo Educação
Com o objetivo de promover 
o desenvolvimento 
profissional dos nossos 
colaboradores, a empresa 
custeia metade do 
valor de cursos de pós-
graduação, conforme 
critérios estabelecidos para 
recebimento desta bolsa. 
Foram investidos mais de R$ 
206 mil.

Capacitação dos 
Vendedores
Mais de 1 mil colaboradores 
foram capacitados em 
práticas de administração de 
vendas, gestão de indicadores 
para vendas, análise de 

A Gestão de Desempenho 
propicia o alinhamento 
dos objetivos individuais 
aos estratégicos, fornece 
subsídios para promoções, 
seleções, treinamentos, 
melhorias de processos de 
trabalho, consolidação da 
cultura de meritocracia, 
fortalecimento da liderança 
e aprimoramento do clima 
organizacional.

Gestão de Desempenho (GRI 103-1, 103-2 E 103-3)

 *As avaliações de desempenho de um ano referem-se ao desempenho do colaborador no ano anteiror.

Benefícios Concedidos aos Colaboradores (GRI 401-2)

*Exceto estagiários, que não são considerados empregados, e aprendizes.
**Priorizado para público definido de acordo com os critérios divulgados para obtenção do benefício.

QUANTITATIVO DE TRABALHADORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE GESTÃO
DE DESEMPENHO E DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA. (GRI 404-3)

2016* 2017* 2018*

TOTAL DE COLABORADORES 17.577 16.679 16.478

Especialistas 1.189 6,8% 1.222 7,3% 1.273 7,73%

Líderes operacionais 0 0% 0 0% 248 1,51%

Gerentes 170 1,0% 170 1,0% 178 1,08%

TOTAL DE AVALIADOS 1.359 7,7% 1.392 8,3% 1.699 10,3%

Sexo feminino 482 2,7% 497 3,0% 610 3,7%

Sexo masculino 877 5,8% 897 5,4% 1.089 6,6%

Meritocracia e Reconhecimento

mercado, dentre outros 
temas, resultando em mais de 
27 mil horas de treinamento 
presencial e on-line.

Capacitação dos 
Promotores
Programa piloto com o 
objetivo de desenvolver 
os principais conceitos 
de merchandising e as 
características do perfil de 
um promotor da M. Dias 
Branco. Abordamos temas 
como processo de compra, 
rotina básica, marketing 
pessoal, postura profissional e 
comunicação com qualidade 
e assertividade.

Em 2018, o programa 
passou por uma série de 
melhorias em função da 
implantação de novas 
ferramentas tecnológicas, 
possibilitando a realização 
dos ciclos de avaliação de 
desempenho de uma forma 
mais amigável e inclusiva.
 
As competências avaliadas 
são aquelas com maior 
impacto na implantação do 

TODOS OS
COLABORADORES

Seguro de vida, plano de saúde, refeição (no refeitório ou vale-refeição), alimentação ou vale-
alimentação, convênio com instituições (disponibilizando desconto aos colaboradores em diversos 
produtos e serviços), cesta de natal com os produtos da empresa, transporte (rota própria ou vale-
transporte) e programa de Participação nos Lucros e Resultados*

TODAS AS UNIDADES
INDUSTRIAIS

Programa de ginástica laboral, programa de qualidade de vida (estruturas de lazer para os 
colaboradores, campanhas de vacinação, palestras de conscientização de cuidado com a saúde e 
segurança do trabalho) e reconhecimento por tempo de empresa

ESPECIALISTAS/ 
GESTÃO**

Incentivo à Educação

DIRETORES Incentivo de Longo Prazo (ILP)

direcionamento estratégico 
da Companhia.
As avaliações contemplam 
as percepções do 
colaborador avaliado, do 
seu gestor, clientes, pares 
e subordinados, trazendo 
importantes subsídios 
para seu desenvolvimento 
continuado.
 
As mesas de calibração 
permitem a participação 
de diversos gestores nas 

Elevação da Escolaridade
Programa em parceria 
com o SESI, tem como 
objetivo incentivar nossos 
colaboradores a concluírem 
seus estudos. A empresa 

A cultura de meritocracia 
é constantemente 
estimulada em nossa 
empresa. Incentivamos 
a participação em 
treinamentos, destacamos 
os colaboradores mais 
assíduos, divulgamos 
exemplos de crescimento 
na carreira e realizamos 
eventos de reconhecimento, 
entre outras iniciativas.

O programa de Participação 
nos Lucros e Resultados 
contempla todos os 
colaboradores empregados, 
representando uma relevante 
ferramenta de valorização e 
de engajamento. Todos são 
mobilizados para o alcance 
das metas corporativas e 
setoriais estabelecidas para o 
ano, tendo êxito reconhecido 
por este importante 
benefício.

Em 2018, destacamos 
a realização da primeira 
edição do Prêmio Ivens 
Dias Branco de Excelência 
Industrial, que reconheceu 
as unidades industriais 
que obtiveram o melhor 

1.699
colaboradores 
participaram 
do programa 
no ano, 2% a 
mais que em 
2017

58,4%

60,8%

das vagas de 
liderança

de todas as vagas 
abertas com 
possibilidade de 
encarreiramento

Aproveitamento dos 
talentos internos:

oferece a estrutura logística 
e o SESI disponibiliza 
professores e material 
didático. 131 colaboradores 
tiveram acesso a essa 
iniciativa.

Promotor M. Dias Branco.

Evento de entrega do Prêmio Ivens 
Dias Branco de Excelência Industrial. 

desempenho, segundo 
critérios previamente 
estabelecidos. O prêmio foi 
dividido em três categorias: 
Indicador Individual (melhor 
resultado a partir de um 
ranking acumulado do ano), 
Evolução (maior evolução 
em número de indicadores) 
e Destaque (maiores 
pontuações acumuladas).

avaliações, dando maior 
consistência e senso 
de pertencimento nos 
encaminhamentos alinhados.

CULTURA, GENTE
E GESTÃO
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Mapeamento e Formação de Sucessores

Iniciado em 2017, o 
Programa de Sucessão tem 
o objetivo de formar um 
quadro de profissionais 
cada vez mais preparado 
para sustentar o ritmo de 
crescimento e a perenidade 

Em 2018, disponibilizamos 
para colaboradores 
e gestores uma nova 
ferramenta tecnológica 
com diversas melhorias 
nos processos de gestão 
de desempenho, carreira 
e sucessão. Em maio, foi 
implantado o módulo 
de Gestão de Metas e 
Desempenho do sistema 
HCM (Human Capital 

Em 2018, realizamos 
mais uma Pesquisa de 
Clima Organizacional em 
todas as nossas unidades 
(exceto Piraquê), com o 
apoio de uma consultoria 
externa especializada. 
Alcançamos o Índice de 
Clima Organizacional (ICO) 
de 71,3 pontos. Esta é a 
quarta pesquisa de âmbito 
corporativo e temos evoluído 
continuamente em nosso 
clima organizacional. Em 
relação à primeira pesquisa, 
nosso índice melhorou 10,5 
pontos. Já em relação à 
última pesquisa, evoluímos 
3,8 pontos.

Os dados obtidos a partir 
da pesquisa são utilizados 
para construção de planos 
de ação que buscam tornar 
o ambiente de trabalho 

Soluções Tecnológicas em Gestão de Pessoas

Pesquisa de Clima Organizacional

cada vez melhor. Os temas 
tratados são: (i) força da 
marca, (ii) sustentabilidade 
e diversidade, (iii) estratégia 
e objetivos, (iv) saúde, 
segurança e qualidade 
de vida no trabalho, (v) 
comunicação interna, (vi) 
carreira, (vii) processos 
e organização, (viii) 
conhecimento e educação 
corporativa, (ix) participação 
e autonomia, (x) perfil da 
liderança, (xi) reconhecimento 
e recompensa e (xii) relações 
interpessoais.

O resultado de 71,3 pontos 
em 2018 foi uma conquista, 
pois empresas que alcançam 
índices acima de 70 pontos 
são percebidas como atrativas 
para se trabalhar. 67,2% dos colaboradores 

contribuíram com suas 
opiniões na pesquisa.

Eventos e datas 
comemorativas
Mantemos um calendário 
de eventos de acordo com 
as datas comemorativas. A 
programação de ocasiões 
como Dia das Mães e dos 
Pais, Dia das Crianças, 
Páscoa, conta com ações 
recreativas e de bem-
estar, palestras, rodas de 
conversa, entre outras.

acolhimento e 
desenvolvimento 
dos aprendizes, 
estagiários e 
Pessoas com 
Deficiência (PCD)
Acreditamos que é 
preciso oportunizar o 
crescimento de todos, 
por isso realizamos ações 
de desenvolvimento para 
estagiários, aprendizes, bem 
como ações de acolhimento 
para PCDs. Temos parcerias 

com instituições que nos 
apoiam na contratação e 
capacitação desses grupos.

Reconhecimento 
por Tempo de 
Empresa
Anualmente, realizamos 
momentos de 
reconhecimento para 
colaboradores pelo seu 
tempo de contribuição 
e dedicação para o 
crescimento do nosso 
negócio. Além da 
celebração entre os 
colegas e a família, os 
colaboradores recebem 
troféus e presentes para 
simbolizar essa ocasião 
especial.

Assiduidade (GRI 403-2)

Temos vários times que se 
reúnem periodicamente 
para avaliar o índice de 
assiduidade de nossas 

equipes. Em 2018, 
alcançamos o índice 
de 97,87%. Os times 
estudam as principais 
causas de absenteísmo 
e elaboram planos de 
ação, a fim de mitigar os 
impactos causados pelo 
absenteísmo. Anualmente, 
algumas unidades 
industriais realizam um 
evento de reconhecimento 

aos colaboradores mais 
assíduos, com entrega de 
certificados e camisetas, 
além de comemorações.

O indicador de assiduidade 
mensura o percentual 
decorrente das horas 
trabalhadas com base nas 
horas planejadas.

Equipe da logística em novo ambiente
que favorece a colaboração.

Centros Culturais

Os centros culturais nas 
unidades Eusébio/CE e 
Jaboatão dos Guararapes/PE 
proporcionam o bem-estar 
social mediante a utilização 
de diversos ambientes 
como: salão de jogos; 
galeria de artes; grupos de 
teatro; espaços de repouso; 
biblioteca e salas de leitura, 
multimídia, cinema, TV e 
música. 
 
Na unidade Eusébio/CE, 
realizamos várias ações 
culturais e educativas 
que envolveram 7.692 
colaboradores. Entre elas, 
destacamos: campanhas 
de incentivo à leitura do 
acervo disponível em nossa 
biblioteca; 10 oficinas de 
artes com material reciclado; 

tradicional Arraiá Cultural; 
campeonato de Jogos de 
Salão; musical de Páscoa 
com o grupo teatral, 
musical e vocal formado por 
colaboradores; entre outras.
 
Em Jaboatão dos Guararapes/
PE, participaram das ações 
culturais cerca de 4.762 
colaboradores, dentre as 
quais destacamos: campanha 
de incentivo à leitura; festa 
junina; Semana Literária 
com leituras de cordéis e 
biografias dos escritores 
nordestinos; apresentações 
musicais da banda composta 
por colaboradores; 
encenações cênicas do grupo 
teatral; ações de valorização 
das riquezas naturais do 
nosso país; entre outras.

Nos intervalos de almoço, 
colaboradores se divertem 

com jogos de mesa.

Management), da 
Oracle, que permitiu aos 
colaboradores acessarem 
diversas informações 
sobre a sua carreira na M. 
Dias Branco, bem como 
registrar suas preferências 
profissionais.
 
Todos os colaboradores 
envolvidos foram treinados 
presencialmente com o 

intuito de utilizar o máximo 
das funcionalidades 
do sistema e poderem 
protagonizar mais ainda 
suas carreiras.

Para 2019, 
disponibilizaremos os 
módulos de Treinamento e 
Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoas.

Os sistemas técnológicos 
de Gestão de Pessoas que 
estão sendo implantados 
irão proporcionar mais 
acessibilidade, transparência 
e gestão do capital humano 
na M. Dias Branco.

da Companhia. Assim, foram 
mapeados os profissionais 
que serão desenvolvidos 
para assumir posições 
de maior complexidade, 
conforme demanda do plano 
estratégico de negócios. 

Em 2018, foi implantada 
uma nova ferrramenta 
tecnológica que dará suporte 
ao programa.

Em 2019, haverá a expansão 
do mapeamento de 
sucessores para outros níveis 
da organização.

CULTURA, GENTE
E GESTÃO



66 67

(GRI 103-2 E 103-3) A atuação com 
foco na gestão de saúde e 
segurança do trabalho se 
relaciona com o Objetivo 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU 
- Saúde e Bem-Estar, 
gerando impacto positivo 
na qualidade de vida dos 
colaboradores, garantindo 
a prevenção de acidentes 
laborais, a continuidade das 
atividades operacionais de 
forma segura, a redução no 
absenteísmo e contribuindo 
para o bem-estar e segurança 
dos colaboradores e seus 
familiares.

Nosso programa de 
excelência em segurança 
e saúde do trabalho, 
denominado Positivo, tem 
como base o atendimento 
legal e a norma OHSAS 
18.001, bem como as 
boas práticas evidenciadas 
no mercado. Buscamos, 
assim, controlar os riscos 
ocupacionais para prevenir 
a ocorrência de acidentes, 
incidentes e desvios 
comportamentais.

Desde que implementamos 
o DSS - Diálogo de Saúde 
e Segurança, os índices 
de participação vêm 
aumentando. Tratam-se 
de reuniões formais com 
o tema saúde e segurança 
do trabalho. Em 2018, a 
participação no DSS teve 
aumento de 4,2% devido ao 
avanço da implementação 
do programa Positivo e a 
disseminação da cultura 
prevencionista com lideranças 
e colaboradores. Isso significa 
que mais colaboradores estão 
dialogando sobre formas de 

Saúde e Segurança do Trabalho
PARTICIPAÇÃO NOS DIÁLOGOS 
DE SEGURANÇA E SAÚDE(%)
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Mantemos programas 
que incentivam encontros 
presenciais entre 
colaboradores de diversos 
níveis, promovendo a 
comunicação face a face 
e o engajamento, com 
impacto positivo no clima 
organizacional. São eles:

Reuniões de 
acompanhamento 
de resultados
Nomeadas de “Dia D – Dia 
de Dialogar”, a equipe de 
Comunicação compartilha 
com todos os gestores uma 
pauta com os principais 
assuntos corporativos 
a serem tratados nas 
reuniões mensais de 
acompanhamento de 
resultados.

Porta-Vozes
É realizado em 12 unidades 
industriais e envolve cerca 

de 140 colaboradores que 
atuam como representantes 
de diferentes setores. 

Papo Aberto
Diálogo informal dos líderes 
(diretores e gerentes) com 
grupos de colaboradores, 
onde são abordados temas 

Fóruns presenciais

Fonoaudióloga orienta
colaboradora sobre saúde auditiva.

Veículos Internos de Comunicação

Cultura de Engajamento

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO POR PÚBLICO, FOCO E MODALIDADE

VEÍCULO PRINCIPAL VEÍCULO COMPLEMENTARES

Possuímos uma equipe de 
Comunicação dedicada à 
divulgação de informações 
e ao desenvolvimento de 
campanhas educativas 
e de engajamento. 
Para isso, atualizamos 
constantemente os diversos 
veículos internos, que 
possuem linhas editoriais 
específicas conforme o 
perfil dos públicos-alvo.

Por meio dos fóruns 
presenciais e dos veículos 
internos, buscamos cumprir 
o objetivo de manter nossos 
colaboradores informados 
sobre o negócio e assuntos 
de interesse da Companhia.

Operacionais
que não possuem 

computador

Colaboradores 
que trabalham 

externamente

Administrativos
ou que possuem 

computadores

líderes
Fóruns
Presenciais

Reuniões

E-mail

Aplicativo 

Intranet

Jornal Mural

Revista
Impressos

Digitais

Presenciais

 2014 2015 2016 2017 2018

Taxa de Frequência (TF) de acidentes 1,35 1,02 1,24 0,92 0,94

Taxa de Gravidade (TG) de acidentes 29,13 56,42 18,47 83,93 9,31

Óbitos colaboradores 0 0 0 2 0

 2018
GÊNERO REGIÃO

MASC. FEM. N NE CO SE S

Taxa de Frequência (TF) de acidentes 0,83 0,11 0 1 0 1,2 1,31

Taxa de Gravidade (TG) de acidentes 8,41 0,88 0 5,69 0 11,66 9,11

Óbitos colaboradores 0 0 0 0 0 0 0

HISTÓRICO DE EVOLUÇÃO DA TAXA DE FREQUÊNCIA,

GRAVIDADE E ÓBITOS (GRI 403-2)

TAXA DE FREQUÊNCIA, GRAVIDADE E ÓBITOS

POR GÊNERO E REGIÃO EM 2018 (GRI 403-2)

evitar acidentes, aumentando 
a conscientização de todos.

Temos como meta atingir a 
Taxa de Frequência (TF) de 
acidentes de 0,5 e a Taxa de 
Gravidade (TG) de acidentes 
de 10,0 até 2021. Seguimos 
em direção às metas, ano 
após ano, conforme números 
da tabela abaixo. Atingimos 
a meta da Taxa de Gravidade 
(TG) em 2018 - resultado 
inicialmente previsto para 
2021 - demonstrando 
uma queda acentuada na 
gravidade de acidentes.

Acreditamos que os 
assuntos de segurança são 
de responsabilidade das 
lideranças, que contam com 
o suporte técnico do Serviço 
Especializado em Medicina 
e Segurança do Trabalho 
- SESMT. Esta área conta 
com dez Engenheiros e 45 
Técnicos especializados.

como carreira, valores, 
estratégias, perspectivas, 
entre outros assuntos. 
Em 2018, foram 20 
turmas abertas com 752 
participações.

Somos o time
O programa fortalece a 
relação cliente-fornecedor, 
promovendo o alinhamento 
e a integração entre as 
áreas. Foram realizadas dez 
edições em 2018.

Grupo de Porta-Vozes da unidade Bento Gonçalves/RS
ajuda no processo de comunicação interna.

CULTURA, GENTE
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AÇÕES DE SAÚDE EM 2018

TEMA AÇÃO
Nº DE

COLABORADORES

Conjuntivite DSS* 398

Ação de Carnaval - Dicas de 
Saúde e Prevenção

Estande educativo, palestra, DSS*, 
ginástica laboral e blitz da saúde

348

Dia Internacional da Mulher
DSS*, rodas de conversas,
momento beleza e saúde

246

Prevenção ao Mosquito Aedes 
Aegypti 

Palestras, DSS*, estande e blitz 
educativa

108

Combate à Hipertensão e 
Diabetes

Ações de verificação de glicemia
capilar e pressão arterial

956

Campanha de Vacinação
Campanha de vacinação contra
hepatite B, tétano e sarampo

791

Campanha de Vacinação 
contra a Gripe

Campanha de vacinação - influenza 3.355

Semana da Saúde - Saúde 
Física e Mental

Palestra, dinâmicas, jogos educativos, 
estandes, massoterapia, aulas de 

ginástica laboral, DSS* e blitz da saúde
1.877

Setembro Amarelo - Prevenção 
ao Suicídio

DSS*, palestras e quiz educativo 673

Outubro Rosa - Prevenção 
contra Câncer de Mama

Palestras, DSS*, estande educativo
e rodas de conversa

484

Novembro Azul - Prevenção 
contra Câncer de Próstata

Palestras, DSS*, estande educativo
e rodas de conversa

1.367

Semana de Combate à Surdez
DSS*, inspeções na indústria

e jogos educativos
867

Dia Mundial do Combate à 
AIDS - Dezembro Vermelho

Palestra, DSS* e distribuição de 
preservativos masculinos

275

ADERÊNCIA AO RATING SSO DO PROGRAMA POSITIVO

UNIDADE
TAXA DE ADERÊNCIA 

AO RATING SSO

4 ANOS DE IMPLANTAÇÃO: 2017 2018

São Caetano do Sul/SP 57,5% 53,30%

Eusébio/CE 51,6% 53,40%

Salvador/BA 48,9% 50,90%

Gorduras e Margarinas Especiais/CE 39,1% 36,80%

3 ANOS DE IMPLANTAÇÃO:

Bento Gonçalves/RS 52,6% 55,50%

Maracanaú/CE 34,9% 38%

2 ANOS DE IMPLANTAÇÃO:

Cabedelo/PB                                                               17,5% 23,50%

*Diálogo de Saúde e Segurança conduzido pela área de saúde do trabalho.

Contamos com um 
Formulário de Alerta de 
Segurança nas unidades 
que possuem o programa 
Positivo. É uma ferramenta 
que possibilita a todos os 
colaboradores evidenciarem 
situações de desvios de 
comportamento e/ou 
condições inseguras. Esta 
atitude é estimulada em 
treinamentos, que geraram 
mais de 170 mil horas de 
capacitação sobre segurança 
do trabalho em 2018.

Anualmente, realizamos 
uma avaliação com base 
em uma planilha de Rating 
de Segurança e Saúde 
Ocupacional (SSO) em que 
medimos o nível de aderência 
aos assuntos relacionados ao 
tema.

(GRI 103-2 E 103-3) As atividades 
de medicina preventiva 
contemplam promoção da 
saúde, prevenção de agravos 
e qualidade de vida dos 
colaboradores. O número de 
empregados diagnosticados 
com alguma doença 
classificada como ocupacional 
não sofreu alteração no ano 
de 2018, permanecendo 
zero. (GRI 403-3)

Em 2018, realizamos cerca 
de 180 ações de saúde 
nas unidades industriais, 
contemplando 11.745 
colaboradores, conforme 
tabela (ações de saúde 
em 2018). O Programa 
de Conservação Auditiva 
(PCA) tem como objetivo a 
preservação e conservação 
da saúde auditiva de todos 
os colaboradores expostos ao 
Risco Ocupacional Ruído. O 

PCA é revisado anualmente 
em todas as unidades 
industriais. As seguintes 
ações sobre este programa 
foram realizadas no decorrer 
de 2018:

• Realização dos exames 
audiométricos de acordo 
com o Programa de 
Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO. Os 
resultados foram avaliados 
e analisados coletivamente 
para que medidas de 
controle possam ser 
adotadas.

• Suporte fonoaudiológico 
nas avaliações de ruído 
ambiental juntamente com 
a equipe de Segurança do 
Trabalho.

• Indicação e escolha dos 
equipamentos de proteção 
individual auditivos.

Direcionamento Estratégico
e práticas de Gestão

O Direcionamento 
Estratégico estabelece as 
diretrizes de longo prazo 
e subsidia os projetos 
estruturadores, que 
são sistematicamente 
reportados ao Conselho de 
Administração, de forma a 
assegurar prioridade em sua 
implementação.

Uma importante ferramenta 
de gestão utilizada por 
nós é o mapa estratégico, 
que contém objetivos nas 
perspectivas econômico-
financeiras; mercado e 
clientes; tecnologia e 
processos; aprendizado 
e crescimento; e 
sustentabilidade. Estes 
objetivos são desdobrados 
em indicadores e metas em 
todas as áreas, garantindo 
que os indicadores setoriais, 
quando alcançados, levem-
nos ao cumprimento 
dos macro-objetivos da 
Companhia.

Possuímos uma sistemática 
de acompanhamento 
dos resultados bem 
estabelecida. Mensalmente, 
realizamos reuniões com as 
equipes em diversos níveis 
para avaliar indicadores 
de desempenho e 
construir planos de ação. 

Este acompanhamento 
é realizado pela área 
de Estratégia e Gestão, 
que também monitora 
o desenvolvimento dos 
projetos estratégicos.

Abaixo, representamos o 
modelo de gestão da M. 
Dias Branco, que integra 
as principais ferramentas 
e métodos para o 
aprimoramento contínuo da 
Companhia.

Dentre as práticas de gestão, 
destaca-se o Sistema de 
Gestão Industrial (SGI)(GRI 103-1 

E 103-2), que fortalece nosso 
compromisso com a garantia 

da qualidade e a segurança 
do alimento, com respeito ao 
meio ambiente e condições 
de saúde e segurança do 
trabalho.
 
Já na metodologia TPM (Total 
Performance da Manufatura) 
aprimoramos continuamente 
os processos em busca 
do patamar de indústria 
Gestão Classe Mundial. Em 
2018, totalizamos 78 linhas 
de produção aderentes à 
metodologia.

75%
dos indicadores de 
desempenho das 
áreas tiveram suas 
metas alcançadas 
em até 97% de 
atingimento
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• Visitas às áreas industriais 
para monitoramento 
e orientação do 
uso adequado dos 
equipamentos de proteção 
individual auditivo.

• Realização de ações 
educativas e preventivas 
sobre saúde auditiva dos 
colaboradores, como o 
Dia Mundial da Voz e a 
Semana do Combate a 
Surdez.
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RIo de Janeiro/RJ

Assim como o Cristo Redentor, 
recebemos de braços abertos 
a empresa Piraquê como nova 

integrante da M. Dias Branco. com 
esta aquisição, agora somos mais 
fortes nas regiões sul e sudeste.

ATUAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL

 (GRI 102-47)
Voluntariado: colaboradores visitam 

instituições para entrega de doações de 
livros e brinquedos em Fortaleza/CE.6
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Não estão incluídas as informações das unidades da empresa Piraquê.
As justificativas para os resultados abaixo são apresentadas em detalhes nas páginas seguintes.

Metas para 2021Temas materiais Resultados de 2018

• Aumentar a participação 
de produtos com perfil 
mais nutritivo no portfólio 
da empresa.

• Eliminar as gorduras trans 
das nossas categorias de 
produtos.

• Incremento na 
participação de produtos 
com adições de 
micronutrientes e fibras. 
O valor ficou em 32,3%, 
aumento de 0,5 p.p. em 
relação a 2017 e 1,7 p.p. 
em relação ao ano base 
2014.

• Elaboração do 1º Guia 
Nutricional por meio 
do mapeamento de 
todo nosso portfólio e 
classificação nutricional 
dos produtos.

• Treinamento com 353 
colaboradores entre 
vendedores, promotores 
e gestores das áreas 
comercial e marketing 
para torná-los aptos a 
compreender os rótulos 
de nossos produtos.

Principais resultados socioambientais (GRI 102-47)

• Qualificar e monitorar 
100% dos fornecedores 
que impactam nas 
questões de qualidade, 
meio ambiente, segurança 
de alimentos e segurança 

do trabalho, bem 
como aqueles que não 
impactam, mas que são 
considerados críticos ao 
negócio da Companhia.

• 58% dos fornecedores 
selecionados possuem 
práticas que buscam a 
conservação ambiental, 
seja por meio de 
iniciativas para controle 
de emissão de gases, 
reflorestamento ou para 

preservação de faunas e 
floras regionais.

• 62% dos fornecedores 
analisados possuem 
projetos sociais de 
apoio a produtores ou a 
comunidades carentes.

• Reduzir o consumo de 
plástico anualmente em 
1,2% do consumo total 
até 2021.

• Manter em 100% 
o volume de caixas 
de papelão kraft 
provenientes de matéria-
prima extraída de 
florestas manejadas.

• Utilizar 100% das caixas 
de papelão e papel cartão 
de material reciclado, que 
têm origem de florestas 
manejadas.

• Introduzir filmes das 
enfardadeiras com 
material 100% reciclado.

• Redução de 164,6 
toneladas no consumo de 
plástico (457 toneladas 
em 2017).

• Utilizamos 101 toneladas 
de filmes reciclados nos 
fardos de massas (87 
toneladas em 2017).

• 99,9% do volume de 
caixas de papelão e papel 
cartão consumidos foram 
provenientes de florestas 
manejadas.

• Manter o investimento 
social em 100% das 
unidades fabris.

• Aplicar a metodologia 
de avaliação de impacto 
do investimento social 
em 100% das unidades 
fabris até 2021.

• Iniciativas de engajamento 
com comunidades do 
entorno em cerca de 60% 
das unidades industriais 
(100% em 2017).

• Apoio a projetos por meio 
de Leis de Incentivo Fiscal 
de R$ 2,1 milhões (R$ 3,2 
em 2017).

• R$ 246 mil de apoio 
direto a projetos sociais 
(R$ 365 mil em 2017).

• 180 organizações 
receberam doações no 
valor de R$ 6,8 milhões. 
Em 2017, foram 164 
entidades e doações no 
valor de R$ 4,7 milhões.

• Ações do Dia do 
Voluntariado contaram 
com a participação 
de 185 colaboradores 
voluntários que 
beneficiaram 1.951 
crianças de 2 a 12 anos.

• Fizemos 38 visitas 
às organizações que 
recebem doações mensais 
e 11 visitas em projetos 
apoiados por meio de 
leis de incentivo fiscal em 
todo Brasil.

Comunidades
e Investimento Social

Nutrição
e Saudabilidade

Fornecedores

Embalagens
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Meio Ambiente

• Reduzir efetivamente a 
geração de resíduos em 
todas as unidades.

• Implantar reúso de 
água nas unidades que 
possuem Estação de 
Tratamento de Efluentes.

• Reduzir o consumo 
relativo de água e energia 
em relação ao ano 
anterior.

• Reduzir o consumo 
relativo de energia em 
relação ao ano anterior.

• Redução no consumo 
de Gás Natural e Gás 
Liquefeito de Petróleo 
(GLP) de 6,17% e 8,43%, 
respectivamente, em 
relação a 2017.

• A intensidade energética 
aumentou de 136,47 

KWh/ton para 137,20 
KWh/ton por produto.

• Realização do 1º 
inventário de emissões 
de Gases do Efeito Estufa 
(GEE) de fontes fixas 
e móveis de todas as 
unidades

• A emissão de GEE 
(escopos 1 e 2) foi de 
175.329 tCO

2
e.

• A intensidade das 
emissões foi de 0,08 
tCO

2
e/tonelada 

produzida.

• Investimos cerca de R$ 
10,6 milhões em gestão 
ambiental (9,3 em 2017).

• Despesas de operação com 
gerenciamento ambiental 
totalizaram R$ 4,5 milhões.

• Redução de 4,1% na 
geração de resíduos em 
relação a 2017. O aumento 
de 2,8% em relação ao ano 
base de 2014 é pequeno 

quando comparado com a 
evolução da produção.

• Índice de reciclagem subiu 
1,6% em relação a ano 
anterior e 10,8% em 
relação a 2014.

• A destinação de resíduos 
para aterros reduziu 7,1% 
em relação ao ano anterior 
e 24,8% em relação a 
2014.

• Redução de 43% dos 
resíduos perigosos e 
de 8% na geração de 
resíduos não perigosos, 
na unidade Jaboatão dos     
Guararapes/PE.

• Consumo relativo de água 
foi 8,5% menor em relação 
a 2017.

• O volume e o índice de 
água reciclada tiveram 

uma redução em relação 
a 2017 de 8,4% e 
9,8%, respectivamente. 
Em relação a 2014, o 
volume e percentagem 
de reúso de água quase 
dobraram (95% e 96,5%, 
respectivamente).

• Redução de 3% no 
lançamento de efluentes 
em relação a 2017 e 50% 
em relação a 2014.

Metas para 2021Temas materiais Resultados de 2018

Principais resultados socioambientais (GRI 102-47)

• Aplicar conteúdos de 
sustentabilidade em 
100% nas trilhas de 
formação das escolas da 
Universidade Corporativa.

• Garantir que os 
colaboradores tenham 
uma percepção positiva 
da Companhia quanto 

ao seu compromisso 
com a sustentabilidade, 
agindo em sintonia 
com as premissas de 
sustentabilidade nas suas 
atividades de trabalho e 
de voluntariado.

• Realização do 2º Fórum 
de Embaixadores da 
Sustentabilidade com um 
workshop sobre Finanças 
e Sustentabilidade.

• Realização do III Encontro 
da Sustentabilidade.

• Percepção positiva dos 
colaboradores sobre o 
tema Sustentabilidade e 
Diversidade, conforme 
apurado na pesquisa de 
clima organizacional, 
alcançando índice de 
82,5.

• Inserção do tema 
sustentabilidade nas 
trilhas de formação da 
Universidade Corporativa.

• Taxa de Frequência de 
acidentes: no máximo 
0,5.

• Taxa de Gravidade de 
acidentes: no máximo 10.

• Implantar Sistema de 
Gestão de Segurança do 
Trabalho, fundamentado 
no programa Positivo, em 
todas as unidades.

• A participação do DSS 
- Diálogo de Saúde 
e Segurança, teve 
aumento de 4,2% em 
relação a 2017, com 
participação de 86,2% 
dos colaboradores contra 
82,8% no ano anterior.

Saúde e Segurança
Ocupacional

Cultura de
Sustentabilidade

Meio Ambiente

Energia e 
Emissões

• A Taxa de Gravidade de 
acidentes foi de 9,31, 
abaixo de 10, meta 
estabelecida para 2021.

• A Taxa de Frequência de 
acidentes aumentou de 
0,92 para 0,94 na relação 
2017/2018 (foi de 1,35 
no ano base de 2014).

• Foram realizadas 187 
ações de saúde nas 
unidades industriais, 
contemplando 11.745 
colaboradores.

Atuação 
Socioambiental
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O plástico é amplamente 
utilizado pelas pessoas. Ele 
está nos copos descartáveis, 
nas sacolas de supermercado, 
nas escovas de dentes, 
nas garrafas de bebidas e 
também nas embalagens dos 
nossos produtos. (GRI 103-1, 103-2 

E 103-3)

O grande consumo de 
plástico, aliado ao descarte 
incorreto, tem gerado 
impactos ambientais 
e desconfortos para a 
sociedade. Por esse motivo, 
desenvolvemos projetos 
que visam a diminuir o seu 
consumo, especialmente 
nas embalagens dos nossos 
produtos, contribuindo 
para o Objetivo de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Consumo e Produção 
Responsáveis.

Desde 2016, estabelecemos 
uma meta de diminuir o 
consumo de plástico em 
1,2% por ano. Em 2017, 
a redução no consumo 
de plástico foi de 3,4%, 
representando uma economia 
de 457 toneladas, mesmo 
com o crescimento das 
vendas. Em 2018, deixamos 
de consumir 164,6 toneladas 
de filmes flexíveis, o que 
representa uma redução de 
1,3%.

Paralelamente à economia 
de filmes flexíveis, 
realizamos uma campanha 
para redução do consumo 
de copos de plástico 
descartáveis. Em 2018, 
o consumo desses copos 
foi diminuído em 11% 
em comparação ao ano 
de 2017. Dentro desta 
campanha, distribuímos 

copos reutilizáveis e 
divulgamos as ações do 
GT Embalagens para os 
nossos colaboradores. 
Foram divulgados a todos 
os públicos os objetivos e os 
resultados alcançados pelo 
GT ao longo dos últimos 
anos.

Em 2018, as principais 
realizações do GT 
Embalagens foram:

• Redução de 164,6 
toneladas no consumo 
de plástico das unidades 
Salvador/BA, Eusébio/CE, 
Gorduras e Margarinas 
Especiais/CE, Bento 
Gonçalves/RS, São 
Caetano do Sul/SP, 
Jaboatão dos Guararapes/
PE, Maracanaú/CE e 
Salvador/BA.

• Algumas propostas 
apresentadas no 
Innovation Day, realizado 
em 2017, foram avaliadas 
técnica e economicamente 
ao longo do ano de 2018. 
Essas propostas abrangem 
inovações em embalagens 
biodegradáveis. Os 
resultados ainda foram 
inconclusivos e a 
avaliação permanece em 
andamento.

• Realizamos Radar de 
Inovação On-line, onde 
foi possível rastrear 
ações sustentáveis em 
embalagens que tenham 
aplicabilidade para a 
Companhia.

Destacamos a seguir o 
comportamento histórico 
do consumo das principais 
embalagens.

CONSUMO ANUAL DAS PRINCIPAIS EMBALAGENS (GRI 301-1)

MATERIAL
VOLUME ANUAL VAR% 

18/17

VAR% 

18/142014 2015 2016 2017 2018

Não renovável

Filmes flexíveis (laminado, 
laminado metalizado e 
monocamada) - kg

11.803.707 12.739.529 14.225.887 13.324.045 12.845.461 -3,6% 8,8%

Embalagens rígidas
- unidades

50.233.678 53.573.646 59.073.196 67.684.335 60.339.520 -10,9% 20,1%

Renovável
Embalagens de papel (re-
cicladas, kraft e semi-kraft) 
- unidades

95.792.334 103.909.337 109.525.324 108.213.417 105.077.281 -2,9% 9,7%

Analisando os volumes 
consumidos de filmes flexíveis 
nos anos de 2017 e 2018 
juntamente com o volume 
de produção destes anos, 
observamos uma queda 
na relação entre consumo 
de embalagem/volume de 
produção, o que significa que 

Embalagens

Aspectos 
socioambientais 
na cadeia de 
suprimentos
A análise da origem dos 
alimentos vem se tornando 
um fator de alto impacto 
na percepção e na decisão 
de compra do cliente final. 
Diante desse cenário, o 
mapeamento e identificação 
de fornecedores com boas 
práticas socioambientais 
permite que mantenhamos 
uma rede de abastecimento 
sustentável, contribuindo 
para uma cadeia de 
suprimentos duradoura.
(GRI 103-1, 103-2 E 103-3)

 
A área de Gestão de 
Terceiros tem a missão de 
monitorar o cumprimento 
da legislação vigente 
pelos prestadores de 
serviços, contribuindo 
com a garantia dos 
direitos dos colaboradores 
terceirizados relacionados 
às normas de saúde e 

Fornecedores

segurança do trabalho, 
obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, mitigando o 
risco de passivos.

O Manual do Prestador 
de Serviço, com todas as 
orientações necessárias, 
está disponível para 
visualização e download 
no nosso site. Ele tem por 
objetivo divulgar as normas 
a serem seguidas pelas 
empresas prestadoras de 
serviços, seus colaboradores, 
subcontratados e prepostos 
durante a execução de 
suas atividades nas nossas 
unidades, sendo parte 
integrante do contrato de 
prestação de serviços.

Além de seguirem 
um procedimento de 
qualificação que avalia 
aspectos socioambientais, 
por meio de documentos 
e questionários, nossos 
fornecedores têm mostrado 
comprometimento com 

práticas sustentáveis no 
contexto empresarial. 
Com o intuito de aprofundar 
o conhecimento e de 
entender os impactos 
causados pela rede de 
fornecedores, realizamos 
em 2018 um mapeamento 
das práticas sustentáveis 
de nossos principais 
fornecedores. A ação 
focou nos fornecedores 
estratégicos das seguintes 
categorias de insumos: 
óleos/gorduras, açúcar, 
amido, cacau e aromas. (GRI 

102-43)

Em relação ao aspecto 
ambiental, 58% dos 
fornecedores selecionados 
possuem práticas que 
buscam a conservação 
ambiental, seja por meio 
de iniciativas para controle 
de emissão de gases, 
reflorestamento ou para 
preservação de faunas e 
floras regionais. Quanto ao 
aspecto social, 62% dos 
fornecedores analisados 
possuem projetos sociais 
de apoio a produtores ou a 
comunidades carentes.

Dessa forma, buscamos 
fomentar o tema de 
sustentabilidade junto aos 
fornecedores, para que a 
cadeia de suprimentos esteja 
apta a desenvolver iniciativas 
favoráveis à perpetuidade do 
negócio.

Commodities
A sustentabilidade em 
commodities agrícolas 
é relevante no contexto 
do negócio, pois a maior 
parte dos materiais que 
são utilizados no processo 

produtivo é proveniente de 
cinco insumos agrícolas: 
trigo e farinhas, óleos 
vegetais e gorduras, açúcar, 
derivados de cacau e amido 
de milho. Esses insumos 
renováveis somaram 1,7 
milhão de toneladas em 
2018 contra 1,8 em 2017.
(GRI 301-1)

Compramos esses insumos 
de grandes traders 
multinacionais cujo modelo 
de negócios incorpora a 
sustentabilidade, de modo 
que os aspectos e impactos 
ambientais no campo 
e questões de direitos 
humanos são endereçados 
indiretamente por nossos 
fornecedores. Contribuímos 
assim com os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Fome Zero e Agricultura 
Sustentável - e Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico.

Variáveis meteorológicas em 
áreas agrícolas relevantes 
para nosso negócio são 
monitoradas por meio de 
serviços de meteorologia e 
informações de agentes de 
negociação de commodity, 
que acompanham as 
questões relacionadas 
à precipitações e secas, 
bem como tendências de 
volatilidade em regiões 
produtoras de trigo.mesmo produzindo maior 

quantidade de produtos, 
estamos consumindo menos 
embalagem.

Em relação aos materiais 
renováveis, destacamos:

• Em 2018, utilizamos 
91 toneladas de filmes 
reciclados nos fardos de 
massas e começamos 
a utilizar também nas 
unidades de Jaboatão dos 
Guararapes/PE e Eusébio/
CE. Nessas unidades, o 
volume consumido foi de 
10 toneladas. (GRI 301-2)

• 99,9% do volume de caixas 
de papelão e papel cartão 
consumidos, em 2018, 
foram provenientes de 
florestas manejadas.

Trigo: principal 
matéria-prima 

dos nossos 
produtos.

Atuação 
Socioambiental
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PERCENTUAL DO TOTAL DO VOLUME DE VENDAS E DA CATEGORIA DE PRODUTO QUE CONTÉM

ADIÇÃO DE NUTRIENTES COMO FIBRAS, VITAMINAS, MINERAIS E DEMAIS ADITIVOS

CATEGORIA

% DO VALOR REALIZADO COM ADIÇÃO DE 
NUTRIENTES EM RELAÇÃO A RECEITA TOTAL  

FPSD-FP7

% DO VALOR REALIZADO COM ADIÇÃO DE 
NUTRIENTES EM RELAÇÃO A RECEITA DA 

CATEGORIA DE PRODUTO

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Biscoitos 10,7% 11,2% 12,1% 12,0% 12,4% 19,5% 20,8% 22,4% 21,8% 22,3%

Massas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Margarinas e 
cremes vegetais

4,1% 4,3% 4,6% 5,6% 5,3% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Gorduras 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Farinhas 15,4% 15,2% 14,4% 13,4% 13,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Farelos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Bolos 0,3% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 39,2% 42,8% 58,1% 0,0% 0,0%

Snacks 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 10,1% 60,3% 61,7% 4,8% 4,6%

Misturas para 
bolo

0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Torradas  - 0,2% 0,5% 0,4% 0,4%  - 27,3% 44,4% 28,6% 29,1%

Total 30,6% 31,5% 32,4% 31,8% 32,3%  -  -  -  - -

Cálculo realizado com base no faturamento líquido de descontos e devoluções (receitas) | Em 2014, as torradas ainda não estavam disponíveis no mercado.

Além disso, monitoramos 
as discussões regulatórias 
ocorridas no MAPA, ANVISA, 
ABIA e ABIMAPI*, que se 
concentraram em: (GRI 102-43)

• Rotulagem Nutricional 
Frontal: discussão 
de modelos mais 
adequados e eficientes 
para comunicação da 
presença de nutrientes 
relevantes para a saúde 
dos consumidores na 
embalagem dos produtos. 
(GRI 103-2)

• Redução de Açúcar: 
o Ministério da Saúde 
aceitou propostas do 
setor produtivo de 
reduções graduais, com 
reformulação de 50% 
de todos os produtos 
do mercado brasileiro 
(bianual). 

• Integrais: a ANVISA 
retomou a discussão 
sobre a regulamentação 
do mercado em relação a 
definição de porcentagem 
mínima de ingredientes 
integrais e de farinhas 
permitidas.

• Gorduras Trans: retomado 
pela ANVISA o debate 
sobre as possibilidades 
tecnológicas para a  
substituição deste tipo de 
gordura visando a máxima 
redução possível no 
alimento. 

Para analisarmos os 
potenciais impactos destes e 
outros temas regulatórios no 
nosso negócio, construímos 
e acompanhamos o gráfico 
tipo Heat Map ao lado. 

Estamos atentos aos 
hábitos dos consumidores 
que buscam alimentos 
com características de 
saudabilidade, bem como 
aos órgãos reguladores que 
estão atuando fortemente 
nesse sentido. O mercado 
de alimentação saudável 
apresenta um crescente 
aumento e estamos 
acompanhando esta 
tendência, alinhando nossas 
iniciativas e lançamentos de 
produtos a essa realidade. 
(GRI 102-43).

Nossas ações nesse sentido 
contemplam os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Fome Zero e Agricultura 
Sustentável - e Saúde e 
Bem-Estar. 

(GRI 103-1, 103-2 E 103-3) Em 
2018, consolidamos as 
ações do GT Nutrição e 
Saudabilidade em quatro 
iniciativas:

1. No Radar de 
Saudabilidade e Nutrição, 
identificamos e analisamos 
as tendências de mercado, 
visando entender o 
comportamento dos 
consumidores nos 
segmentos em que 
atuamos em relação a dois 
direcionadores:

• Limitar o uso de 
ingredientes - redução de 
sódio, sem ou baixo em 
açúcar, porção ou caloria 
controlada, redução de 
gordura, sem aroma ou 
corante artificial, sem 
conservante artificial.

Nutrição e Saudabilidade
• Nutrição positiva – 

proteína, grãos integrais 
e fibras, frutas, vegetais 
e pulse, proteínas 
de origem vegetal, 
naturalidade, orgânico.

 
2. Elaboramos nosso 
primeiro Guia Nutricional 
por meio do mapeamento 
de todo nosso portfólio 
e classificação nutricional 
em Best (produto com 
alegações nutricionais mais 
especificas); Better (melhor 
balanceamento nutricional); 
Good (consumidos no 
dia a dia); Joy (momento 
específico de consumo e 
“indulgência”), com base 
nas seguintes premissas:

• Quantidade de nutrientes 
cuja ingestão deve ser 
controlada dentro de 
uma dieta balanceada 
(açúcar, sódio e gorduras 
saturadas), de acordo com 
diretrizes da  Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS), Organização Pan 
Americana da Saúde 
(OPAS) e Ministério da 
Saúde;

• Presença de ingredientes 
com atributos específicos 
nas categorias de 
produtos da empresa e 
relevância nutricional.

O Guia Nutricional, de 
acordo com as estratégias 
de saudabilidade e nutrição, 
será utilizado tanto para 
identificar oportunidades 
de melhorias em alguns 
produtos do nosso 
portfólio, quanto para 
orientar o desenvolvimento 
de novos produtos. 

3. Orientamos o público 
interno sobre leitura de 
rótulos de alimentos 
(foco em Nutrição e 
Saudabilidade) com objetivo 
de identificar os principais 
requisitos de rotulagem 
no Brasil; entender o que 
pode conter, e o que não 
pode conter em um rótulo; 
distinguir produto light do 
diet e desmistificar temas 
polêmicos em alimentos.
Realizamos treinamento 
com 353 colaboradores 
entre vendedores, 
promotores e gestores das 

áreas comercial e marketing 
para torná-los aptos a 
compreender os rótulos de 
nossos produtos.

Em 2018, tivemos um 
incremento na participação 
de produtos que continham 
adições de micronutrientes 
e fibras, reflexo dos 
lançamentos da linha de 
biscoitos Adria Plus Life no 
ano anterior. O valor ficou 
em 32,3%, aumento de 0,5 
p.p. em relação a 2017 e 
1,7 p.p. em relação ao ano 
base 2014.(FPSD-FP7)

*Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos (ABIA) e Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI).

Cookies da linha Adria Plus Life: 
farinha de trigo integral como 
primeiro ingrediente da lista.
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INVESTIMENTOS EM GESTÃO AMBIENTAL

(EM MILHÕES)

Ecoeficiência 
(GRI 103-1, 103-2 E 103-3) Dispomos 
de política corporativa 
– Política do Sistema de 
Gestão Industrial – que 
além da área de Meio 
Ambiente, também abrange 
as áreas de Qualidade, 
Segurança de Alimentos, 
Segurança do Trabalho, 
Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade.
 
A gestão ambiental tem 
como foco principal a 
minimização dos impactos 
ambientais provenientes de 
nossas atividades. Temos 
como compromisso prevenir 
a poluição e atenuar 
os impactos ambientais 
significativos, priorizando 
a redução na geração de 
resíduos sólidos, a redução 
do consumo de água e 
energia elétrica.

Dispomos de ferramenta 
de gestão padronizada, 
focada exclusivamente 
nas demandas ambientais. 
Temos uma equipe 
multidisciplinar qualificada 
em nível operacional e 
gerencial, e todo sistema 
de gestão é baseado na 
NBR ISO 14001:2015. 
Realizamos os ajustes de 
gestão por meio do rating 
ambiental, mapeando 
e acompanhando os 
principais processos 
ambientais. Em 
2018, investimos 
aproximadamente R$ 
10,6 milhões em gestão 
ambiental.

Os principais objetivos da 
gestão ambiental são:

LED no Centro de Distribuição, 
refeitório e vestiário da 
unidade Maracanaú/CE; no 
Centro de Distribuição de 
Produtos Acabados, portaria, 
galpão de farelo, galpão de 
farinha, galpão de embalagens 
e reformas no prédio 
administrativo na unidade 
Eusébio/CE.

As recentes construções 
do moinho Eusébio e do 
novo almoxarifado central, 
na unidade Eusébio/CE, já 
foram providas de coleta 
e reaproveitamento de 
águas pluviais. Na unidade, 
também foram instalados 
painéis de energia solar 
nos postes de iluminação 
interna. No Centro de 
Distribuição na cidade 
do Crato/CE, iniciou-se 
a substituição das telhas 
de amianto por telhas 
metálicas considerando a 
iluminação natural. 

• Redução do consumo 
relativo de água (m³ 
de água/ tonelada de 
produto produzido);

• Destinação adequada de 
resíduos sólidos (índice de 
reciclagem e reutilização 
de resíduos);

• Redução na geração de 
resíduos (resíduos gerados 
por tonelada de produtos 
produzidos);

• Gerenciamento Ambiental 
padronizado (rating 
ambiental).

Em 2018, os investimentos 
concentraram-se na 
melhoria da Estação de 
Tratamento de Efluentes – 
ETE e no Projeto de Reúso 
das unidades de Gorduras 
e Margarinas Especiais/CE e 
Jaboatão dos Guararapes/
PE; na redução de resíduos 
enviados para aterro 
sanitário (terra clarificante); 
redução dos resíduos de 
varredura de biscoitos 
recheados e cracker; 
eficiência energética; entre 
outros. Além disso, as 
despesas de operação com 
gerenciamento ambiental 
totalizaram R$ 4,5 milhões, 
incluindo colaboradores, 
monitoramentos 
ambientais, tratamento de 
efluentes, etc.

Desde 2015, o Núcleo de 
Engenharia Civil (NEC) tem 
se empenhado em adotar 
práticas sustentáveis em 
todos os seus projetos e 
obras. Foram realizados 
investimentos tais como a 
instalação de luminárias de 

Em 2018, recebemos 3 
autos de infração de órgãos 
ambientais, totalizando 
multas no valor de cerca R$ 
2 mil, devido a um pequeno 
escape de produto que não 
acarretou dano significativo. 

(GRI 307-1 E 306-3)

Realizamos auditorias 
internas e externas 
em algumas unidades, 
aplicação do rating 
ambiental, avaliação do 
atendimento de requisitos 
legais, todos com foco na 
avaliação da efetividade 
da gestão ambiental. 
Na reunião anual de 
planejamento, os gestores 
realizam análise crítica 
completa do processo para 
avaliar seu desempenho 
durante o ano, subsidiando 
o planejamento para o 
próximo período, incluindo 
o repensar das estratégias 
e processos de gestão 
ambiental.
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Resíduos
(GRI 103-1 E 103-2) O PGRS - 
Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos é o 
principal método para o 
gerenciamento de resíduos, 
atentando para as legislações 
aplicáveis. A principal 
expectativa dos stakeholders 
é a redução na geração de 
resíduos sólidos, aumento 
dos índices de reciclagem 
e destinação mais nobre 
para alguns deles, que não 
a destinação para aterros 
sanitários.

A área de Meio Ambiente 
endereça essa expectativa 
de forma consistente ao 
longo dos anos, conforme 
preconiza o Objetivo 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Consumo e Produção 
Responsáveis. 
Reduzimos em 4,1% a 
geração de resíduos em 
relação ao ano anterior e 
o aumento de 2,8% em 
relação ao ano base de 
2014 é pequeno quando 
comparado com a evolução 

da produção no período. 
O índice de reciclagem subiu 
1,6% em relação a 2017 e 
10,8% em relação ao ano 
base, enquanto a destinação 
para aterros reduziu 7,1% 
em relação ao ano anterior 
e 24,8% em relação ao ano 
base.

As seguintes iniciativas 
contribuíram para a melhora 
dos indicadores de resíduos:

• Destinação mais nobre 
para o resíduo de terra 
clarificante gerado na 
unidade de Gorduras e 
Margarinas Especiais/CE. 
O mesmo passou a ser 
destinado para fabricação 
de tijolo em olaria, 
deixando de ser destinado 
para aterro sanitário;

• Instalação de baias de 
resíduos recicláveis na 
unidade Salvador/BA, 
facilitando a segregação de 
resíduos;

• Intensificação das 
campanhas de 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RESÍDUOS

 Total de resíduos gerados - toneladas
 Índice de reciclagem - %
 Destinação para aterros sanitários - %

2014

33.184

39.976
34.193

35.578
34.128

71,1% 72,2%

59,9% 60,8%

65,2%

2015 2016 2017 2018

7,
5
%

14
,6

%

10
,0

%

11
,0

%

10
,7

%

conscientização e 
monitoramento da coleta 
seletiva e descarte de 
resíduos na Companhia, 
através da Turma do Papa 
Tudo.

• Redução de 43% dos 
resíduos perigosos, na 
unidade Jaboatão dos 
Guararapes/PE, devido a 
implantação da tríplice 
lavagem das bombonas 
de aroma com água de 
reúso, deixando de ser 
resíduo perigoso e sendo 
destinado como reciclável 
e reciclagem das latas de 
tintas. 

• Redução de 8% na 
geração de resíduos não 
perigosos, na unidade 
Jaboatão dos Guararapes/
PE, devido a fabricação do 
farelo de biscoito e farelo 
de macarrão (insumo para 
ração animal) e a logística 
reversa dos paletes e 
grades recicláveis, caixas 
de papelão e acessórios de 
caixas.

• Para registrar os novos 
produtos, que são farelo 
de biscoito doce, farelo 
de biscoito salgado, farelo 
de macarrão e farelo de 
macarrão instantâneo, 
recebemos diversas 
fiscalizações do órgão 
licenciador, até chegar a 
um modelo de produto e 
de processo de fabricação 
completamente aprovado 
para o atendimento das 
legislações e exigências do 
Ministério da Agricultura e 
Pecuária de Abastecimento 
– MAPA.

O processo de fabricação 
do farelo de biscoito e 
do farelo de massas foi 
liderado pela área de Meio 
Ambiente e teve apoio 
de diversos setores, como 
P&D, Comercial, Qualidade, 
Financeiro, Logística e PCP 
(Planejamento e Controle de 
Produção).   

O quadro da página seguinte 
mostra a evolução histórica 
da destinação de resíduos.

Ração Animal: subproduto de biscoitos, vendido com maior 
valor agregado em relação ao farelo.
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DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (TONELADAS) (GRI 306-2)

DESTINAÇÃO
PERIGOSOS NÃO PERIGOSOS TOTAL

2016 2017 2018
VAR% 
18/17

2016 2017 2018
VAR% 
18/17

2016 2017 2018
VAR% 
18/17

Reciclagem 401 27 12 -53,9% 20.772 16.521 25.026 49,1% 21.174 16.548 25.038 51,3%

Reutilização 1 0 0 - 3.812 387 740 91,4% 3.813 387 740 91,4%

Compostagem 0 0 0 - 2.028 0 1.660 - 2.028 0 1.660 -

Aterro 15 0,22 31,06 14018,2% 3.409 3.574 3.618 1,2% 3.424 3.574 3.649 2,1%

Co-processamento 42 46 134 188,9% 251 82 220 169,6% 293 128 354 176,5%

Incineração 32 24 15 -36,0% 0 0 0 - 32 24 15 -36,0%

Tratamento 
Biológico (lagoas 
de estabilização)

0 0 0 - 0 2.882 3.035 5,3% 0 2.882 3.035 5,3%

Descontaminação 
de Lâmpadas

3 5 4 -24,4% 0 0 0 - 3 5 4 -24,4%

Rerrefino 7 13 18 37,8% 0 0 0 - 7 13 18 40,1%

Outros* 4 0 0 - 3.416 222 0 -100,0% 3.420 222 0 -100,0%

Total 504 115 214  33.689 23.667 34.299 34.193 23.782 34.513  

Os principais resíduos 
gerados e a forma de 
destinação são: (GRI 306-2)

Reciclagem
Rejeito de fritura de óleo 
de soja, sucata de metais 
ferrosos, sucata de metais 
não ferrosos (alumínio e 
cobre), resíduos de papel 
e papelão, resíduos de 
madeira – paletes, resíduos 
de madeira – sucatas e 
tábuas, produtos fora da 
especificação, embalagens 
metálicas, bombonas de 
plástico não contaminado, 
sacos plásticos com resíduos 
de gordura vegetal, sacos 
big bag, contentores, filmes 
e pequenas embalagens de 
plástico, resíduos orgânicos 
de processo, sucatas de 
bateria, resíduos eletrônicos, 
entulho.

Água e Efluentes
(GRI 103-1, 103-2 E 103-3) A área de 
Meio Ambiente realiza 
a gestão dos recursos 
hídricos por meio do 
acompanhamento do 
consumo e disponibilidade 
do recurso. Também é 
responsável pelas demandas 
legais relacionadas ao tema, 
tais como outorga de direito 
do uso da água. A principal 
expectativa é a ampliação 
do reúso de água, com a 
finalidade de redução da 
retirada de fontes.

As ações estão em linha 
com os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável da 
ONU – Água Potável 
e Saneamento - e 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura.

Em 2018, nosso consumo 
de água relativo foi 8,5% 

menor em relação a 2017 
em função das seguintes 
iniciativas:

• Instalação de dispositivos 
para a redução do 
consumo de água, 
tais como: torneiras 
semiautomáticas e 
válvulas de duplo-fluxo 
nos banheiros na unidade 
Eusébio/CE.

• Implantação de estação 
de reúso para minimizar 
captação de água dos 
poços e reduzir a emissão 
de efluentes na unidade 
Gorduras e Margarinas 
Especiais/CE.

• Substituição de tubulação 
de água subterrânea por 
aérea, fazendo melhor 
gerenciamento do recurso 
e agindo rapidamente 
na identificação de 
vazamentos e perdas na 

10 Consideramos o ano base 2015 devido à ausência da produção de moagem 
no cálculo do indicador de consumo de água em 2014.

ÍNDICE DE CONSUMO DE ÁGUA

(M³/TONELADA PRODUZIDA)

Reutilização
Resíduos de poda, resíduos 
de restaurante.

Compostagem
Borra da refinaria.

Coprocessamento Sucata 
de pneu, resíduos da 
Estação de Tratamento 
de Efluentes (ETE) 
contendo substâncias 
não tóxicas, panos e 
estopas contaminados, 
resíduos perigosos, tintas 
e solventes, produtos 
químicos vencidos, 
filtro de carvão ativado, 
componentes elétricos, 
resina, fluido de usinagem.

Incineração
Resíduos de serviço de 
saúde.

Tratamento Biológico 
Resíduos da ETE contendo 
substâncias não tóxicas, 
resíduos da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
contendo substâncias 
não tóxicas, resíduos das 
caixas de esgoto contendo 
substâncias não tóxicas.

Rerrefino
Rejeito de óleo usado 
(queimado e amarelo), óleo 
diesel.

Outros
Bateria de paleteira 
(devolvida para o 
fornecedor por meio de 
logística reversa). 

FONTES
2014 2015 2016 2017 2018

VAR%
18/17

VAR%
18/14

M³         % M³  % M³  % M³  % M³  %

Águas 
superficiais

 -  -  -  - 17.114 1,4% 76.819 6,6% 79.083 6,7% 2,9% 0%

Águas 
subterrâneas

675.524 56,9% 680.566 55,3% 631.645 52,7% 594.792 51,3% 604.604 51,3% 1,6% -10,5%

Águas pluviais  
coletadas e 
armazenadas

131.912 11,1% 167.649 13,6% 180.455 15,1% 114.741 9,9% 185.354 15,7% 61,5% 40,5%

Abastecimento 
municipal 
e outras 
empresas

373.533 31,4% 378.254 30,8% 351.788 29,4% 346.966 29,9% 284.084 24,1% -18,1% -23,9%

Abastecimento 
com caminhão-
pipa

7.138 0,6% 3.397 0,3% 17.134 1,4% 27.241 2,3% 25.892 2,2% -4,9% 262,7%

Total 1.188.107  1.229.866  1.198.136 1.160.559 1.179.107  1,6% -0,8%

TOTAL DE RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE - M³  (GRI 303-1)

unidade Cabedelo/PB. 
Além disso, mesmo com 
o aumento da produção, 
obtivemos significativa 
redução de consumo de 
água (19,6%) em relação 
ao ano de 2015.10

Monitoramos o total de 
água retirada por fonte de 
abastecimento em todas as 
nossas unidades industriais. 

2014

1,18

0,51 0,47 0,45 0,41

2015 2016 2017 2018

A captação de água nas 
unidades abastecidas com 
águas subterrâneas, águas 
superficiais e águas pluviais 
é realizada mediante 
outorgas de direito 
de uso emitidas pelos 
órgãos competentes. A 
distribuição da água dentro 
das unidades é regida 
por padrões de vigilância 
sanitária.

Em atendimento à 
resolução Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) 416/2009 a 
área de logística descartou 
de forma ambientalmente 
adequada um total de 332 
pneus inservíveis em 2018. 
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Realizamos a gestão das 
iniciativas de reúso de água 
mediante acompanhamento 
do consumo, 
disponibilidade e estudo 
de alternativas. O reúso de 
águas nas unidades está 
baseado nos requisitos 
legais, quando existentes, 
e na qualidade exigida por 
equipamentos e locais onde 
será aplicado.

TOTAL DE RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE - % (GRI 303-1)

 Águas superficiais.
 Águas subterrâneas.
 Águas pluviais diretamente

    coletadas e armazenadas pela
    organização.

 Abastecimento municipal / outras
    empresas de abastecimento
    de água.

 Abastecimento com
    caminhão-pipa.

15,7% 24,1% 2,2%

2,3%

1,4%

0,3%

0,6%

9,9% 29,9%

15,1% 29,4%

13,6% 30,8%

11,1% 31,4%

6,7%

6,6%

1,4%

0,0%

0,0%

2018

2017

2016

2015

2014

51,3%

51,3%

52,7%

55,3%

56,9%

0,0%          10,0%          20,0%          30,0%         40,0%         50,0%         60,0%         70,0%         80,0%         90,0%         100,0%

Em 2018, demos um 
importante passo com 
a implantação de uma 
moderna planta de reúso 
de água na unidade de 
Gorduras e Margarinas 
Especiais/CE. Além dessa 
iniciativa, os resultados em 
relação ao reúso foram 
atingidos também por conta 
da: 

• Ampliação da rede de 
irrigação de jardins com 
água de reúso na unidade 
Eusébio/CE. 

• Atuação no Time de 
Melhoria de Água na 
unidade Salvador/BA, com 
foco na área de caldeiras 
e utilidades.

O volume e o índice de 
água reciclada tiveram 
uma redução em relação 
a 2017 de 8,4% e 9,8%, 
respectivamente. Em relação 
ao ano base de 2014, o 
volume e percentagem 
de reúso de água quase 
dobraram (95% e 96,5%, 
respectivamente).

Algumas de nossas 
principais unidades estão 
localizadas em áreas de 
situação de escassez e 
estresse hídrico, conforme o 

O gerenciamento de 
efluentes também 
demonstra evolução. Houve 
uma redução de 3% no 
lançamento de efluentes 
em relação a 2017, devido 
à implantação de planta 
de reúso pós-tratamento 
de efluente na unidade 
de Gorduras e Margarinas 
Especiais/CE. O mesmo é 
reutilizado nos sistemas 
de resfriamento de 
equipamentos. Destaca-se 
também a redução de 50% 
em relação ao ano base 
de 2014, em função dos 
investimentos realizados 

SITUAÇÃO
VOLUME DE ÁGUA RECICLADA OU REUTILIZADA

2016 2017 2018

Escassez 44,0% 46,4% 46,8%

Estresse 54,5% 49,3% 45,9%

Confortável 1,5% 4,3% 7,2%

2014

698,467

338,048

250,842

359,699 348,862

2015 2016 2017 2018

TOTAL DE EFLUENTES LANÇADOS - M3 (GRI 306-1)

Na matriz da Companhia, em Eusébio/CE, 
armazenamento de água gera economia 
em sua utilização.

PERCENTUAL E VOLUME TOTAL DE ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA (GRI 303-3)

 Volume total de água utilizada (m3)
 Volume total de água reciclada ou reutilizada (m3)

 % de água reutilizada ou reciclada

2014 2015 2016 2017 2018

1,188,107

104.404
202.050 203.614238.816 222.191

1,229,866

1,198,136
1,179,018

1,160,559

8,8%
16,4%

19,9% 19,1%
17,3%

nas Estações de Tratamento 
de Efluentes.

Observação: Para a 
unidade Lençóis Paulista/
SP, as informações foram 
estimadas a partir dos 
volumes mensurados pela 
utilização do consumo 
de água no equipamento 
Brambati (sistema de 
balanças e receitas das 
linhas de biscoito), bem 
como considerando as 
medições nos hidrômetros 
da unidade e também os 
dados técnicos da Torre de 
Resfriamento.

Índice de Falkenmark usado 
pela ONU para determinar 
a situação quantitativa 
da água por habitante. 
Buscamos implementar 

o reúso nessas unidades. 
A nova planta de reúso 
de água na unidade de 

Gorduras e Margarinas 
Especiais/CE contribuirá 
nesse sentido.
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Lançamento de efluentes e métodos de tratamento - m³ (GRI 306-1)

Eusébio/CE
Volume 77.139m³
Os efluentes são 
direcionados para a Estação 
de Tratamento de Efluentes 
(ETE) própria, sendo tratados 
através do processo de 
lodos ativados, com aeração 
contínua. O efluente tratado 
é descarregado no Rio Carro 
Quebrado/Riacho Tapeba, 
manancial que atravessa a 
região, seguindo os padrões 
admitidos pelo saneamento 
ambiental do Estado. Uma 
parcela do efluente tratado é 
reaproveitada para irrigação 
de jardins. Normas seguidas: 
Portaria SEMACE 151/2002, 
Resolução COEMA 02/2017, 
Portaria SEMACE 111/2011, 
Resolução CONAMA 
357/2005 e Resolução 
CONAMA 430/2011.

Gorduras e Margarinas,
em Fortaleza/CE
Volume 230.548 m³ 
Os efluentes industriais são 
direcionados para a Estação 
de Tratamento de Efluentes 
própria, sendo tratados 
através do processo de lodos 
ativados. Foi instalada em 
2018 a planta de reúso de 
água para reutilização de 
efluente tratado. O que não 
é reutilizado é descartado 
em rede pública. O esgoto 
doméstico é encaminhado 
para a rede pública coletora 
de esgoto (CAGECE), de 
onde é destinado ao corpo 
receptor após tratamento 
realizado pela concessionária 
de água e esgotos. Normas 
seguidas: Portaria SEMACE 
151/2002, Resolução 
COEMA 02/2017, Portaria 

SEMACE 111/2011, 
Resolução CONAMA 
357/2005 e Resolução 
CONAMA 430/2011.

Maracanaú/CE
Volume 0m³
Os efluentes são 
encaminhados diretamente 
para a concessionária local – 
CAGECE.

Natal/RN
Volume 0m³
Os efluentes são 
encaminhados diretamente 
para a concessionária local – 
CAERN.

Cabedelo/PB
Volume 0m³
Os efluentes são direcionados 
para a Estação de Tratamento 
de Efluentes própria, que 
dispõe de tratamento físico 
e biológico composto por: 
tanque decanto digestor, 
reator UASB, filtros de areia, 
tanque de reúso e caixas de 
infiltração no solo. Corpo 
receptor: solo (infiltração). 
Normas seguidas: resolução 
CONAMA 357/2005 
e resolução CONAMA 
430/2011.

Salvador/BA*
Volume 17.648m³
Os efluentes são 
encaminhados diretamente 
para a concessionária local 
EMBASA.  

São Caetano de Sul/SP
Volume 0m³
Os efluentes são 
encaminhados diretamente 
para a concessionária local 
DAE.

Lençóis Paulista/SP
Volume 9.220m³
Os efluentes são 
encaminhados diretamente 
para a concessionária local 
SAAE e o volume é estimado 
conforme medições da M. 
Dias Branco.

Bento Gonçalves/RS
Volume 7.870m³
Os efluentes são direcionados 
para a Estação de Tratamento 
de Efluentes própria, que 
dispõe de separação de 
gorduras e tratamento 
biológico (anaeróbio e 
aeróbio). O monitoramento 
da qualidade do efluente se 
dá através das diretrizes da 
licença de operação e das 
normas ambientais vigentes 
em âmbito estadual e 
federal.

Moinho Dias Branco   
em Fortaleza/CE
Volume 60m³
Os efluentes são 
encaminhados diretamente 
para a concessionária local – 
CAGECE.

Moinho Rolândia/PR
Volume 7m³
Os efluentes são 
encaminhados diretamente 
para a concessionária local – 
SANEPAR.

Jaboatão dos   
Guararapes/PE
Volume 6.370m³
Os efluentes são 
direcionados para a Estação 
de Tratamento de Efluentes 
própria. Tratamento: físico 
químico e biológico de lodo 
ativado. 

Destinação: 92% de reúso 
interno (banheiros, irrigação, 
lavagem de fachadas, pisos 
externos e processo ETE); 
8% destinados para o Rio 
Jaboatão. Norma exigente: 
CONAMA 357/05, 430/11 e 
Norma Técnica CPRH 2001. 
A conformidade do efluente 
tratado é monitorada 
através de análises internas e 
externas e garantida através 
dos controles de processo.

* Volume não monitorado

Unidade Salvador/BA, localizada em 
uma Área de Proteção Ambiental, onde 
realizamos projetos de preservação do 

mangue com plantio de mudas.

348.862

Total de lançamento
de efluentes em m3
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Energia e Emissões
(GRI 103-1, 103-2 E 103-3) A eficiência 
energética objetiva 
implementar iniciativas 
sustentáveis, de forma 
a reduzir o consumo de 
combustíveis fósseis, ao 
mesmo tempo em que 
gera retorno econômico. 
A adoção dessas iniciativas 
visa a reduzir o consumo 
de energia elétrica e gás 

CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO EM MILHÃO DE GIGAJOULE (GJ) (GRI 302-1)

EMISSÕES TOTAIS DE GEE - ESCOPO 1 E 2 - tCO2e (GRI 305-1 E GRI 305-2)

TIPO DE ENERGIA 2015 2016 2017 2018
VAR%
18/17

VAR%
18/16

Consumo combustível não renovável 1.934.046 2.157.444 2.204.280 2.068.032 -6,18% 6,93%

   - Gás Natural (milhares de GJ) 1.894.561 2.115.692 2.172.328 2.038.338 -6,17% 7,59%

   - GLP (milhares de GJ) 36.106 40.632 31.394 28.749 -8,43% -20,38%

   - Diesel (milhares de GJ) 3.379 1.120 558 946 69,52% -72,00%

Eletricidade, aquecimento, 
resfriamento e vapor comprado

1.006 1.001 1.050 1.031 -1,80% 2,50%

Consumo total de energia dentro da 
organização

1.935.052 2.158.445 2.205.330 2.069.064 -6,18% 6,93%

Dos R$ 3.259 milhões 
investidos na melhoria 
da eficiência energética, 
destacamos as iniciativas 
mais relevantes em 2018:
 
• Eusébio/CE - Instalação 

de um compressor com 
velocidade variável, 
instalação de quatro 
medidores de gás nas 
linhas de biscoitos, 
instalação de inversores de 
frequência com curva no 
sistema de bombeamento 
de água tratada e projeto 
de retrofiting em máquina 
de embalagem.

 
• Salvador/BA - Sistema 

de automatização nos 
setores de caldeiras e 
utilidades, gerenciamento 
das torres de resfriamento 
e instalação de medidores 
de gás natural nas 
caldeiras.

 
• Bento Gonçalves/RS - 

Substituição de motores 
de alto rendimento.

 
• Jaboatão dos Guararapes/

PE - Substituição 
de motores de alto 
rendimento, troca de 
iluminação por lâmpadas 

de LED, automação de 
insufladores/exaustores.

A principal fonte de emissão 
de escopo 1 foi o consumo 
de Gás Natural (seco), 
correspondendo a 78,3% 
das emissões das unidades 
industriais. Nos Centros 
de Distribuição, a principal 
fonte de emissão de escopo 
1 foi o óleo diesel de fontes 
móveis com 87,1% das 
emissões.

Em relação às fontes fixas 
dos poluentes regulados, 
como nos anos anteriores, 
seguimos a legislação 
pertinente. As emissões não 
são significativas: (GRI 305-7)

• Resolução CONAMA 
436/2011.

• Resolução CONAMA 
382/2006.

• CETESB L9.221 Julho/1990 
Determinação de pontos 
de Amostragens em 
Dutos e Chaminés de 
Fontes Estacionárias – 
Procedimento.

• CETESB L9.223 Jun/1992 
Efluentes Gasosos em 
Dutos e Chaminés de 
Fontes Estacionárias - 
Determinação da Massa 
Molecular - Base Seca - 
Método de análise.

• NBR 11966/89 Efluentes 
Gasosos em Dutos e 
Chaminés de Fontes 
Estacionárias da 
Velocidade e Vazão - 
Método de Ensaio.

• NBR 11967/89 
Efluentes Gasosos em 
Dutos e Chaminés de 
Fontes Estacionárias - 
Determinação da Umidade 
- Método de Ensaio.

• NBR 12019/90 
Efluentes Gasosos em 
Dutos e Chaminés de 
Fontes Estacionárias - 
Determinação de Material 
Particulado - Método 
de ensaio; Method US - 
EPA7B.

• CETESB L9. 229: 
Dutos e Chaminés de 
Fontes Estacionárias - 
Determinação de Óxidos 
de Nitrogênio. Method US 
- EPA3: Determinação de 
CO, CO

z
 e O

2
.

ESCOPO
UNIDADES INDUSTRIAIS

CENTROS
DE DISTRIBUIÇÃO

TOTAL

EMISSÕES % EMISSÕES % EMISSÕES %

Escopo 1
Fontes fixas e móveis

145.249 84,1% 2.519 95,3% 147.769 84,3%

Escopo 2
Consumo eletricidade

27.435 15,9% 125 4,7% 27.560 15,7%

Total emissões GEE 172.685 100% 2.645 100% 175.329 100% 

Emissões de CO
2
 biogênico 11.032  188  11.220  

natural, que representam 
uma parcela significativa 
das despesas mensais. 
Nesse sentido, nossas 
iniciativas contribuem 
para os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Energia Acessível e Limpa 
- e Ação contra Mudança 
Global do Clima.
As economias de energia 

e gás ocorreram devido 
às ações de eficiência 
energética realizadas nas 
unidades Eusébio/CE, 
Salvador/BA, Jaboatão 
dos Guararapes/PE e 
Bento Gonçalves/RS. Com 
investimento total de R$ 
3,2 milhões e economia de 
pouco mais de R$1 milhão. 
Houve também redução no 

consumo de gás, devido 
ao beneficiamento do óleo 
de palma bruto que gera 
ácido graxo na unidade 
de Gorduras e Margarinas 
Especiais (GME). 

Em dezembro, a unidade 
Maracanaú/CE ingressou no 
mercado livre de energia.

A intensidade energética 
(kwh/ton) aumentou em 
relação à 2017 devido 
à redução na produção 
em 3,17%, ocasionando 
diversas paradas nas 
linhas de produção e 
consequentemente 
aumentando o consumo 
em seu reinício. A greve 
dos caminhoneiros ocorrida 
em 2018 contribuiu 
consideravelmente para 
esta alteração.

Dispomos de procedimentos 
corporativos que 
determinam como as 
unidades devem monitorar 
suas emissões atmosféricas 
de fontes fixas e móveis. No 
ano de 2018, foi elaborado 
o primeiro inventário 
de emissões dos Gases 
do Efeito Estufa (GEE), 

considerando todas as 
fontes de emissão de todas 
as unidades industriais 
(exceto Piraquê) e Centros 
de Distribuição referente 
ao ano base de 2017. Nos 
relatórios anteriores, eram 
monitoradas somente as 
emissões da frota.
Com isso, iniciamos as 
ações relacionadas à 
mitigação das Mudanças 
de Clima. A partir de 
2019, intensificaremos 
a agenda de forma a 
compreendermos melhor 
os riscos e oportunidades 
que o tema traz para a 
Companhia.

Para a realização do 
inventário, foram 
consideradas as unidades 
com controle operacional 
e escopos 1 e 2 de acordo 

com as Especificações do 
Programa Brasileiro GHG 
Protocol – Contabilização, 
Quantificação e Publicação 
de Inventários Corporativos 
de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa e a utilização 
da ferramenta de cálculo 
do Programa Brasileiro GHG 
Protocol Versão 2018 v1.4.

Em dezembro, a unidade 
Maracanaú/CE ingressou no 
mercado livre de energia, 
economizando um valor de 
R$ 14.090,53, equivalente 
à 2,27% de economia neste 
mês.

Na unidade São Caetano 
do Sul/SP, recebemos 
dois autos de infração 
relativos a emissão 
poluente na atmosfera 
(material particulado), fora 
da área da propriedade, 
proveniente das atividades 
produtivas envolvendo 
a utilização de farinha 
de trigo, ocasionando 
inconvenientes ao bem-
estar público. Endereçamos 
a ocorrência rapidamente, 
cessando qualquer dano à 
comunidade. (GRI 307-1 E 413-2)

INTENSIDADE ENERGÉTICA
Kwh/ton PRODUTO* (GRI 302-3)

2014

102.63

138.95

122.71
136.47

137.20

2015 2016 2017 2018

160.00

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

*Considera apenas o consumo de energia elétrica, 
com exceção das unidades Piraquê.

Em 2018, emitimos um 
total de 147.769 tCO

2
e no 

escopo1 e 27.560 tCO
2
e 

no escopo 2, totalizando 
175.329 tCO

2
e. A 

intensidade das emissões 
foi de 0,08 tCO

2
e/tonelada 

produzida. (GRI 305-4)
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Comunidades e Investimento Social
(GRI 103-2 E 103-3) A gestão 
do relacionamento 
com comunidades e 
investimento social 
é feita pela área de 
Sustentabilidade, com 
suporte dos Embaixadores 
da Sustentabilidade nas 
unidades industriais. As 
diretrizes de ações são 
discutidas, avaliadas e 
monitoradas pelo GT 
Comunidade e Investimento 
Social, que conta com 
a participação das áreas 
Jurídica, Recursos Humanos, 
Sustentabilidade, Gestão 
de Tributos, Comunicação, 
Projeto Escola, 
Administração e Meio 
Ambiente.

As ações endereçam 
seis Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – 
Erradicação da Pobreza 
- Fome Zero - Educação 
de Qualidade - Emprego 
Digno e Crescimento 

Econômico - Redução 
das Desigualdade - e 
Paz, Justiça e Instituições 
Fortes.

Apoiamos projetos sociais, 
culturais, esporte, saúde, 
profissionalização e 
ambientais por meio: (GRI 413-1)

• Da utilização de leis de 
incentivo estadual e 
federal, bem como de 
apoio direto a projetos 
nas comunidades do 
entorno.

• Da doação de alimentos, 
bens e equipamentos.

• De ações de voluntariado 
nas comunidades do 
entorno.

Em 2018, realizamos 
iniciativas de engajamento 
com comunidades do 
entorno em cerca de 60% 
das 15 unidades industriais: 
Eusébio/CE, Fortaleza/CE, 

Maracanaú/CE, Natal/RN, 
Jaboatão dos Guararapes/
PE, Salvador/BA e as duas 
unidades do Rio de Janeiro/
RJ, que promovem ações 
por meio do Instituto 
Reação.

Projeto Escola
A unidade Eusébio/CE 
recebe, há mais de 20 anos, 
visitas guiadas de cerca de 
14 mil crianças e jovens 
por ano. A experiência 
de caráter educativo 
e cultural tem como 
principal missão fortalecer 
o relacionamento com 
os nossos consumidores, 
proporcionando a 
oportunidade de conhecer 
o funcionamento das 
instalações industriais 
e despertar o orgulho 
de consumir os nossos 
produtos.

CENTRO HISTÓRICO
O Centro Histórico M. 
Dias Branco, localizado 
no Eusébio/CE, resgata 
e preserva a nossa 
história por meio de um 
vasto acervo histórico, 
proporcionando aos 
visitantes e colaboradores 
um maior engajamento 
com a trajetória histórica da 
Companhia. 

O museu é composto por 
exposições temáticas, sendo 
os visitantes conduzidos por 
uma equipe que apresenta, 
de forma lúdica, a chegada 
de Manuel Dias Branco 
ao Brasil, ressaltando os 
fatos mais relevantes de 
sua trajetória até os mais 
recentes empreendimentos 
da Companhia. Anexo ao 

Centro Histórico encontra-
se o Memorial Ivens Dias 
Branco, como referência 
ao legado de um grande 
visionário.

Em maio de 2018, por 
ocasião do aniversário 
de 65 anos da unidade 
Eusébio/CE, o Centro 
Histórico realizou o Projeto 
Ação Educativa no Museu, 
com a temática: Recordar 
é honrar o legado. Com 
uma programação musical e 
teatral, impactamos mais de 
2.000 colaboradores e 500 
visitantes externos.

Foram realizadas várias 
mediações com visitas 
agendadas, atendendo ao 
público interno e externo, 
gerando um fortalecimento 

Grupo teatral durante apresentação 
especial dos 65 anos da Companhia.

Projetos sociais apoiados (GRI 413-1)

INVESTIMENTO SOCIAL POR TIPO (R$)

FONTE RECURSOS VALOR DOADO

Federal

Lei do Idoso 320.000

Lei do Esporte 40.000

Lei da Criança e Adolescente 40.000

Lei Rouanet 1.230.000

PRONAS 40.000

PRONON 40.000

Estadual ICMS 200.000

Apoio Direto 246.000

TOTAL 2.156.000

Nossa política de doação 
de produtos acabados 
e recursos financeiros  
direciona as ações que 
apoiamos. Sempre que 
possível, potencializamos 
o engajamento e 

relacionamento com 
organizações sociais que 
atuam no entorno das 
nossas unidades. A seguir, 
relacionamos os principais 
investimentos de 2018.

Projeto Encontro de Práticas Inovadoras 
para formação de novos leitores é apoiado 

financeiramente pela Companhia.

Ação cultural em Caruaru/PE recebe apoio 
por meio de incentivos fiscais. 

A disponibilização de 
recursos incentivados 
obedeceu aos limites viáveis 
do ponto de vista tributário, 
apresentando redução em 
relação ao ano anterior.

Temos visitas diárias 
de escolas públicas e 
privadas, universidades, 
centros acadêmicos, 
faculdades e escolas 
técnicas. Atualmente 
o projeto escola conta 
com três programações 
diferenciadas:

• Projeto Kids: de caráter 
lúdico e educativo, 
destina-se aos estudantes 
de escolas públicas 
e privadas, com uma 
programação voltada 
especialmente para 
crianças com faixa etária 
de 5 a 10 anos.

• Projeto Teens: destinado 
aos estudantes de idade 
entre 11 e 14 anos, com 
apresentação da nossa 
história e marcas.

• Projeto Universitário: 
destinado ao público 
acadêmico do Brasil e 
exterior, tem caráter 
institucional, permitindo 
o conhecimento da nossa 
história e marcas.

Realizamos também 
a visita dos filhos dos 
colaboradores, com o 
objetivo de aproximar 
a família da empresa, 
mostrando aos filhos a 

importância do trabalho 
realizado por seus pais. O 
evento acontece uma vez 
a cada dois anos e atende 
cerca de mil visitantes.

Em parceria com as áreas 
de Trade Marketing e 
Comercial, também 
realizamos ações com os 
personagens da marca 
Animados Zoo nos 
pontos de vendas. Essa 
programação já contemplou 
mais de 50 canais de 
vendas e atingiu cerca de 
20 mil crianças.

de parceria com diversas 
áreas, alcançando um 
público de 12 mil visitantes 
beneficiados com as ações 
de divulgação da história da 
Companhia em 2018. 

Atuação 
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Doações
Realizamos doações 
semanais para instituições 
no entorno das nossas 
unidades fabris e Centros 
de Distribuição. Os produtos 
doados estão dentro do 
prazo de validade, porém, 
a proximidade da data de 
vencimento inviabiliza sua 
comercialização. Fazemos 
também doações fixas 
mensais para escolas e 
instituições adotadas pela 
Companhia do entorno de 
15 unidades fabris.

As reuniões e visitas 
periódicas às entidades 
apoiadas nos permitem 
estreitar o relacionamento 
e monitorar as ações 
realizadas, tendo sempre 
em vista o melhor resultado 
para as pessoas que 
recebem o apoio.

Em 2018, fizemos 38 
visitas nas organizações 
que recebem doações 
mensais e 14 visitas em 
projetos apoiados por 
meio de leis de incentivo 
fiscal em todo Brasil. Essas 
visitas são acompanhadas 
pelos representantes das 
entidades que apoiamos e 
mantemos um canal direto 
e permanente de diálogo.

VALOR (R$ MIL) E QUANTIDADE DE ORGANIZAÇÕES 

BENEFICIADAS POR DOAÇÕES DE ALIMENTOS

0

2015 2016 2017 2018

180

120

63

496 487

4.780

6.849

Valor (R$ mil) Número de 
organizações

Voluntariado
Mantivemos nosso 
programa de voluntariado 
com o objetivo de reforçar 
a solidariedade entre 
nossos colaboradores, 
com o apoio dos gestores, 
embaixadores e parceiros 
de sustentabilidade, 
fortalecendo as ações 
sociais nas comunidades do 
entorno. Foram realizadas 
três ações:

• Pelo quarto ano 
consecutivo realizamos 
o Dia do Voluntariado, 
com a participação de 
185 voluntários de 12 
unidades industriais que 
doaram seu tempo e 
aptidões para beneficiar 
1.951 crianças de 2 a 
12 anos com os 2.680 
brinquedos arrecadados.

• Programa Júnior 
Achievement, com ações 
de voluntariado nas 
escolas próximas das 
fábricas, envolvendo 48 
voluntários das unidades 
Eusébio/CE, Jaboatão dos 
Guararapes/PE, Natal/RN e 
Salvador/BA.

• Apoiamos novamente a 
campanha de Natal dos 
Correios - Adote uma 
Cartinha. Foram adotadas 
426 cartas em 2018, com 
a participação de todas as 
nossas unidades fabris.

R$ 6,8

2.877

180
milhões de doações
de alimentos para 

organizações 
beneficentes

• Realização do 3º Encontro de Sustentabilidade.
• Campanha de Natal dos Correios com   

adoção de 13 crianças.
• Dia do Voluntariado com cinco voluntários, beneficiando 

236 crianças de 2 a 12 anos com doação   
de 236 brinquedos.

Doação nestas unidades: R$ 1.525.000
Lei Rouanet - Festival Ibero Americano de Cinema
- 27º Cine Ceará – R$ 180.000
Lei Rouanet - Festival Vida & Arte – R$ 500.000
Lei Rouanet - Sessão Sonora 2018 – R$ 200.000
Fundo do Idoso - Irmandade Santa Casa    
de Misericórdia – R$ 180.000
Fundo do Idoso - Lar Torres de Melo – R$ 140.000
PRONON - Instituto do Câncer do Ceará – R$ 40.000
ICMS - Um Toque de Vida VI – R$ 60.000
ICMS - II Encontro de práticas inovadoras para formação
de novos leitores – R$ 60.000
Apoio direto - Natal de Luz 2018 – R$ 85.000
Apoio direto - Debates Especiais Grandes    
Nomes – R$ 80.000 

Unidades de

Fortaleza/ce

principais iniciativas sociais por unidade fabril:

Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia, em Fortaleza/CE, 
apoiada pela M. Dias Branco.

HISTÓRICO DO INVESTIMENTO SOCIAL (R$)

RECURSOS 2014 2015 2016 2017 2018

Próprios (apoio direto) 575.000 2.800.000 160.000 365.000 246.000

Incentivados Federal 1.490.000 727.000 3.995.600 2.740.000 1.710.000

Incentivados Estadual ICMS - - 100.000 135.000 200.000

TOTAL 2.065.000 3.527.000 4.256.600 3.240.000 2.156.000

Iniciativas em 
Área de Proteção 
Ambiental
A unidade de Salvador/
BA, por estar localizada 
em uma Área de Proteção 
Ambiental (APA), na Baía 
de Todos os Santos, realiza 
projetos educacionais 
e conservacionistas de 
mitigação de impacto 
ambientais. Por esse 
motivo, desenvolvemos 
projetos de compensação 
ambiental e de incentivo à 
pesquisa, monitoramento da 
fauna terrestre e aquática, 
educação ambiental 
dos colaboradores e das 
comunidades circunvizinhas, 
estudo da vegetação e 
reflorestamento. 

A unidade também conta 
com a infraestrutura 
completa para produção 
e plantio de mudas de 
espécies nativas utilizadas 
no reflorestamento e no 
paisagismo. No viveiro de 
mudas, foram produzidas no 
ano de 2018, 2.877 mudas 
de espécies da mata atlântica 
e manguezal, sendo que 
75% foram plantadas na 
área da APA. As atividades de 
gestão ambiental consistem 
também na manutenção 
e gestão de uma Reserva 
Ecológica com 7 hectares, 
sendo 2 de mangue e 5 de 
Mata Atlântica, criando um 
corredor ecológico entre a 

área da unidade e a mata 
nativa do entorno. (GRI 304-3) 

Os projetos Educacionais: 
Cuidar, Brincar e Aprender; 
Reforçando o Conhecimento; 
e Plantando Tudo Dá, tiveram 
impacto socioambiental 
positivo mediante 
conscientização ambiental 
desenvolvida com crianças, 
pescadores, marisqueiras e 
toda comunidade que vive 
no entorno da unidade. (GRI 

102-43). 

mudas foram 
plantadas em 2018 
para conservação  
da mata atlântica
e manguezal em 
Aratu, Salvador/BA.

Unidade São Caetano do Sul/SP: priorizamos ações sociais 
nas instituições próximas às nossas fábricas.

Atuação 
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• Realização do 3º Encontro de Sustentabilidade.
• Campanha de Natal dos Correios com adoção de 24 crianças.
• Programa da Júnior Achievement envolvendo 15 voluntários.
• Dia do Voluntariado com 26 voluntários, beneficiando 192 

crianças de 2 a 12 anos com doação de 192 brinquedos.

• Realização do 3º Encontro de Sustentabilidade.
• Campanha de Natal dos Correios com adoção de 20 crianças.
• Dia do Voluntariado com 11 voluntários, beneficiando 125 

crianças de 2 a 12 anos com doação de 125 brinquedos.

• Realização do 3º Encontro de Sustentabilidade.
• Campanha de Natal dos Correios com adoção de 202 crianças.
• Programa da Júnior Achievement envolvendo 21 voluntários.
• Dia do Voluntariado com 26 voluntários, beneficiando 310 crianças 

de 2 a 12 anos com doação de 310 brinquedos.

• Realização do 3º Encontro de Sustentabilidade.
• Campanha de Natal dos Correios com adoção de 13 crianças.
• Dia do Voluntariado com 13 voluntários, beneficiando 278 crianças 

de 2 a 12 anos com doação de 298 brinquedos.

Unidade

Jaboatão dos Guararapes/PE

Unidade

eusébio/CE

Unidade 

Natal/RN

• Realização do 3º Encontro de Sustentabilidade.
• Campanha de Natal dos Correios com adoção de 69 crianças.
• Programa da Júnior Achievement envolvendo dois voluntários.
• Dia do Voluntariado com 14 voluntários, beneficiando 80 crianças 

de 2 a 12 anos com doação de 80 brinquedos.

Unidade

Salvador/BA

Unidade

Maracanaú/CE

Unidade

Rio de Janeiro/RJ

• Realização de celebração natalina 
com a comunidade do entorno.

Doação nesta unidade
Fundo de Direitos da Criança e Adolescente - Fundação Terra
R$ 40.000

Doação nesta unidade: R$ 181.000
Apoio direto - Escola Cristo Vive - R$ 31.000
Lei Rouanet - São João Cultural de Caruaru - R$ 150.000

Doação nesta unidade
ICMS - Semana de Artes 2018
R$ 80.000

Doação nesta unidade
Lei do Esporte - Instituto Reação, no Rio de Janeiro/RJ
R$ 40.000

Doação para o estado do RN: R$ 90.000
PRONAS - Associação Beneficente Nossa Senhora
da Conceição, Pau dos Ferros/RN - R$ 40.000
Apoio direto - Fundação Cultural Capitania
das Artes (FUNCARTE) - R$ 50.000

Doação nesta unidade: R$ 200.000
Lei Rouanet - Estação da Luz - R$ 50.000
Lei Rouanet - Mestre e Aprendiz - R$ 150.000

Fundação Terra São João

Semana de Artes

Instituto Reação

Estação da Luz

Associação Beneficente
Nossa Senhora da Conceição

Atuação 
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São paulo/sp

Desempenho 
Econômico-
Financeiro

São Paulo, terra de gente 
trabalhadora que sempre quer 

crescer. com os produtos Adria, 
os paulistas se abastecem de 

energia e alegria para continuar 
seguindo em frente.

Linha de produção de torradas, 
atendendo demandas das marcas Adria, 

Isabela, Vitarella, Fortaleza e Piraquê.7
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A seguir, apresentamos 
os principais destaques 
do resultado econômico e 
financeiro da Companhia. 
Ressalta-se que os 
resultados da Piraquê, 
referentes ao período 
de 17 de maio a 31 de 
dezembro de 2018, 
estão contemplados nas 
informações consolidadas 
apresentadas nesse 
relatório. 

Receita líquida(GRI 102-7)

Em 2018, a receita líquida 
totalizou R$ 6.025,1 
milhões, apresentando 
um crescimento de 11,3% 
em relação a 2017, com 
aumento de preço médio 
em 11,9% e redução de 
volumes em 0,7%. 

A aquisição da Piraquê e o 
aumento do preço médio 
em todas as linhas de 

produtos são os principais 
fatores que explicam o 
crescimento da receita 
líquida, apesar da retração 
dos volumes nas linhas 
de produtos “farinhas e 
farelos” e “margarinas 
e gorduras”. No ano 
de 2018, em função do 
cenário de alta do custo 
do trigo e do câmbio, 
foram implementados 
reajustes de preços de 

forma mais dinâmica e 
em níveis superiores aos 
normalmente praticados 
pela Companhia. 

Biscoitos 
A receita líquida de 
biscoitos apresentou 
crescimento de 15,9% em 
2018 frente a 2017, em 
decorrência do aumento 
do preço médio em 10,1%, 
combinado com o aumento 
de volume de 5,3%, em 
especial nas famílias maria/
maizena, recheados e 
salgados. Mantivemos 
crescimento de dois dígitos 
na categoria de biscoitos 
com maior valor agregado, 
como cookies, e registramos 
aumento do preço médio, 
em função dos reajustes de 
preços ocorridos no ano, 
e da aquisição da Piraquê, 

que contempla um portfólio 
de biscoitos com maior 
valor agregado. 

Destacamos também as 
iniciativas voltadas para 
a nossa linha de biscoitos 
funcionais Adria Plus Life, 
que tem mantido um ritmo 
acelerado de crescimento e 
expansão de market share 
desde o seu lançamento 
(maio de 2017). Em 2018, 
realizamos ativações 
nos pontos de vendas, 
degustações dos produtos, 
campanhas promocionais 
de compre e ganhe e 
ampliamos a divulgação dos 
produtos em plataformas 

digitais, esportivas e de 
nutricionistas. 

Conforme dados Nielsen, 
a Companhia fechou 
2018 com crescimento 
de 1,5 p.p. no seu 
market share em relação 
a 2017 (de 32,5% para 
34,0%), contemplando a 
participação da Piraquê a 
partir de maio-junho/18.  

Massas 
A receita líquida de massas 
registrou crescimento de 
9,8% no comparativo 
2018 versus 2017, com 
aumento de volume (9,0%) 
e preço médio (0,9%). O 

crescimento de volume de 
venda foi mais acentuado 
nas categorias comum, 
grano duro e massas com 
ovos. 

No ano, destacamos o 
aumento do volume de 
vendas em massa comum 
nas Regiões Sudeste e 
Nordeste, bem como 
nas exportações. Ainda 
em relação ao Sudeste, 
registrou-se aumento no 
volume de vendas nas 
famílias grano duro e ovos, 
categorias de massas com 
maior valor agregado. 

Assim, a Companhia 
manteve a posição de líder 
de mercado, com expansão 
de market share, passando 
de 32,4% em 2017 para 
36,0% em 2018.  

Farinhas e farelos 
Em 2018, a receita líquida 
de farinhas e farelos 
evidenciou crescimento 
de 3,8% frente a 2017, 
impulsionado pelo aumento 
do preço médio de 13,0%. 
Em contraponto, ocorreu 
redução no volume de 
vendas de 8,2%. 

O preço médio da farinha 
de trigo foi reajustado ao 
longo de 2018 decorrente 

do aumento do custo do 
trigo em grão e a redução 
dos volumes de farinha 
de trigo aconteceu na 
categoria industrial. O 
volume de farelo também 
registrou queda, visto que 
foi reduzida a produção de 
farinha de trigo no ano de 
2018, sendo disponibilizada 
uma menor quantidade do 
subproduto ao mercado. Já 
a farinha de trigo doméstica 
registrou crescimento de 
4,8%, e encerramos o ano 
de 2018 com 28,8% de 
market share volume na 
Região Nordeste (27,7% 
em 2017), como resultado 
das acertadas iniciativas 
comerciais e mercadológicas 

aplicadas ao longo do 
ano, como as campanhas 
promocionais de compre e 
ganhe. 

Margarinas e 
gorduras 
Em margarinas e gorduras, 
a receita líquida reduziu 
2,4% em 2018 em 
comparação com o ano 
anterior, com queda 
nos volumes de vendas 
em 4,3% e aumento de 
2,0% nos preços médios. 
A retração dos volumes 
foi resultado do nosso 
posicionamento de preços 
frente aos concorrentes. 

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS POR LINHA DE PRODUTO*

LINHA DE PRODUTO
2018 2017 VARIAÇÕES

RECEITA 
LÍQUIDA

PESO
PREÇO
MÉDIO

RECEITA 
LÍQUIDA

PESO
PREÇO
MÉDIO

RECEITA 
LÍQUIDA

PESO
PREÇO
MÉDIO

Biscoitos 3.327,7 556,9 5,98 2.870,1 528,8 5,43 15,9% 5,3% 10,1%

Massas 1.274,1 388,8 3,28 1.160,6 356,8 3,25 9,8% 9,0% 0,9%

Farinhas e Farelos 953,1 781,2 1,22 918,6 850,7 1,08 3,8% -8,2% 13,0%

Margarinas e Gorduras 318,9 80,0 3,99 326,7 83,6 3,91 -2,4% -4,3% 2,0%

Outras Linhas de Produtos*** 150,5 16,5 9,12 139,4 16,2 8,60 8,0% 1,9% 6,0%

Diversos 0,8 0,6 1,33 -   -   -  - - -

TOTAL 6.025,1 1.824,0 3,30 5.415,4 1.836,1 2,95 11,3% -0,7% 11,9%

* Receita Líquida em R$ milhões, Peso Líquido de Devoluções em Toneladas Mil e o Preço Médio Líquido em R$/Kg.
** Bolos, Snacks, Misturas para Bolos e Torradas.

Resultado econômico-financeiro (GRI 103-1 E 103-2)

Unidade Bento Gonçalves/RS integra a 
fábrica de biscoitos e massas, além de um 
moinho em fase final de construção.

No âmbito do 
desenvolvimento de 
novos produtos, foi 
lançado o creme vegetal 
Adorita Tropical, exclusivo 
para exportação, com a 
vantagem de não necessitar 
de refrigeração, o que 
intensificou as vendas para 
o exterior.  

Desempenho 
Econômico-
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PREÇO MÉDIO DE AQUISIÇÃO NO ESTOQUE M.DIAS BRANCO

VERSUS PREÇO DE MERCADO (US$/TON ANO 2017 E 2018)

CUSTOS DOS PRODUTOS
VENDIDOS (R$ MILHÕES)

2018 % RL 2017 % RL AH% AH - %RL

Matéria-Prima 2.530,4 42,0% 2.135,3 39,4% 18,5% 2,6 p.p.

Trigo 1.541,0 25,6% 1.245,4 23,0% 23,7% 2,6 p.p.

Óleo 408,8 6,8%   357,9 6,6% 14,2% 0,2 p.p.

Açúcar 148,1 2,5%   166,9 3,1% -11,3% -0,6 p.p.

Farinha de Terceiros 143,7 2,4%   59,5 1,1% n/a 1,3 p.p.

Gordura de Terceiros 3,6 0,1%   45,9 0,8% -92,2% -0,7 p.p.

Outros insumos 285,2 4,7%   259,7 4,8% 9,8% -0,1 p.p.

Embalagens 419,0 7,0%   382,3 7,1% 9,6% -0,1 p.p.

Mão de obra 541,3 9,0%   467,4 8,6% 15,8% 0,4 p.p.

Gastos Gerais de Fabricação 374,1 6,2%   292,6 5,4% 27,9% 0,8 p.p.

Depreciação e Amortização 141,4 2,3%   102,2 1,9% 38,4% 0,4 p.p.

Diversos 0,8    -   -   -  n/a 0 p.p.

TOTAL 4.007,0 66,5% 3.379,8 62,4% 18,6% 4,1 p.p.
Mercado

M. dias Branco
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Custos dos 
produtos vendidos
No ano de 2018, os custos 
dos produtos vendidos 
representaram 66,5% da 
receita líquida do período 
(62,4% em 2017). 

O aumento de 4,1 p.p. 
na representatividade do 
CPV sobre a receita líquida 
em 2018 versus 2017 foi 
influenciado pelos seguintes 
fatores: 

Aumento de 30,3% no 
custo médio do trigo 
consumido, em função da 
elevação dos preços em 
dólar e da desvalorização 
do Real no período; 

Aumento no custo 
médio do óleo vegetal 
consumido (3,7%), em 
razão da elevação nos 
preços do óleo de palma;  

Redução de 16,6% no 
custo médio do açúcar; 

Maior consumo de 
farinha de terceiros, em 
função basicamente da 
necessidade de consumo 
das unidades industriais 
da Piraquê;  

Redução no consumo de 
gorduras de terceiros em 
função de aumento da 
capacidade da refinaria 
na unidade produtiva de 
margarinas e gorduras 
em Fortaleza/CE e a 
introdução de mais uma 
unidade de produção de 
gordura vegetal com a 
aquisição da Piraquê; 

Elevação dos gastos 
com mão de obra, 
em decorrência, 
principalmente, dos 
reajustes salariais 
definidos nos acordos 
coletivos ao longo de 
2018;  

Preço médio 
de aquisição 
no estoque 
das principais  
matérias-primas 
X preço médio de 
mercado

Os gráficos ao lado 
mostram a evolução dos 
preços do trigo, do óleo 
de soja e do óleo de palma 
para os períodos de 2017 e 
2018:

Aumento dos gastos 
gerais de fabricação, em 
razão de alta nas tarifas 
de gás, energia elétrica e 
gastos com manutenção; 

Crescimento da 
depreciação, resultante da 
amortização de mais-valia 
de ativos reconhecida 
com a aquisição da 
Piraquê e início da 
operação de novas linhas 
de produção.  

Tradicional fábrica de biscoitos e massas da marca 
Piraquê, no bairro de Madureira, Rio de Janeiro/RJ.
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Produção e 
utilização da 
capacidade de 
produção
Em 2018, a Companhia 
aumentou sua capacidade 
de produção em 8,6%, 

Verticalização
O nível de verticalização de 
farinha de trigo foi de 85,0% 
(92,1% em 2017). Esta 
redução (7,1 p.p.) deu-se, 
principalmente, pelo fato 
das unidades da Piraquê 
consumirem farinha de 
terceiros. 

Já a verticalização de gordura 
aumentou de 82,6% em 
2017 para 98,7% em 2018, 
fruto dos investimentos 
realizados no ano de 2017, 
na unidade produtiva de 
margarinas e gorduras 
em Fortaleza/CE, e pelo 
fato de parte da produção 
da unidade industrial de 
gorduras da Piraquê estar 
sendo direcionada para 
as unidades produtivas 
da M. Dias Branco em 
Jaboatão dos Guararapes/PE, 
Lençóis Paulista/SP e Bento 
Gonçalves/RS.  

PRODUÇÃO 
EFETIVA/ 
CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO*

BISCOITOS MASSAS
FARINHAS E 

FARELOS
MARG. E 

GORDURAS

OUTRAS 
LINHAS DE 

PRODUTOS**
TOTAL

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Produção Total 568,8 551,4 398,4  364,2 1.477,5 1.584,4  175,4 161,6 16,5   17,1 2.636,6 2.678,7 

Capacidade Total 

de Produção
818,5 721,1 510,7 469,9 1.912,0 1.912,0 378,3  229,5   43,4   39,3 3.662,9 3.371,8 

Nível de Utilização 

da Capacidade
69,5% 76,5% 78,0% 77,5% 77,3% 82,9% 46,4% 70,4% 38,0% 43,5% 72,0% 79,4%

reflexo da inclusão da 
capacidade produtiva da 
Piraquê (biscoitos, massas 
e gorduras) e da instalação, 
em setembro/2017, de 
um novo desodorizador 

na unidade produtiva 
de gordura vegetal em 
Fortaleza/CE. Já a produção 
reduziu 1,6% em relação 
a 2017, em virtude da 
adequação à demanda e 

* Em mil toneladas. ** Bolos, Snacks, Misturas para Bolos e Torradas.

Subvenções 
estaduais para 
investimentos
O aumento do valor a título 
de subvenções estaduais 
para investimentos 
decorreu, principalmente, 
do aumento do custo de 
aquisição do trigo.

Lucro bruto
O lucro bruto apresentou 
crescimento em valores 
nominais de 2,0% e redução 
de margem bruta de 3,4 
p.p., em decorrência, 
principalmente, da redução 
dos volumes de vendas e 
da elevação dos custos, 
sobretudo do custo do trigo 
em grão.  

Vale destacar que os reajustes 
de preços realizados ao 
longo do ano, somados aos 
impactos da aquisição da 
Piraquê, contribuíram para 
compensar parcialmente 
os efeitos do aumento 
substancial do custo do trigo. 

Despesas 
operacionais
As despesas operacionais 
aumentaram 9,4% em 
2018 em relação a 2017, 
porém apresentaram uma 
redução de 0,4 p.p. na sua 
representatividade sobre a 
receita líquida, justificada 
principalmente pela gestão 
mais rigorosa das despesas. 

Em valores absolutos, o 
aumento das despesas 
operacionais ocorrido no 
ano de 2018 foi resultado 
basicamente: (i) da 
consolidação das despesas 
da Piraquê, (ii) do reajuste 
da tarifa de frete a partir 
do segundo semestre, 
e (iii) das despesas 

2018 % RL 2017 % RL AH% AH -%RL

Subvenções para investimentos 276,2 4,6% 213,5 3,9% 29,4% 0,7 p.p

2018 % RL 2017 % RL AH% AH -%RL

Vendas 1.173,0 19,5% 1.091,6 20,2% 7,5% -0,7 p.p.

Administrativas e gerais 239,1 4,0% 177,2 3,3% 34,9% 0,7 p.p.

Honorários da administração 13,2 0,2% 12,6 0,2% 4,8% 0 p.p.

Tributárias 35,3 0,6% 27,5 0,5% 28,4% 0,1 p.p.

Depreciação e amortização 40,9 0,7% 25,3 0,5% 61,7% 0,2 p.p.

Outras desp./(rec.) operac. 40,7 0,7% 75,5 1,4% -46,1% -0,7 p.p.

TOTAL 1.542,2 25,6% 1.409,7 26,0% 9,4% -0,4 p.p. 

Subvenções estaduais para investimentos (R$ MILHÕES) (201-4)

Evolução histórica - Lucro bruto e margem bruta
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não recorrentes com o 
Comitê Independente, 
com a integração da 
Piraquê e com despesas 
realizadas pela Piraquê 

com consultoria e 
reestruturação, que 
somaram R$ 30,8 milhões 
no ano de 2018. 

As outras despesas 
(receitas) operacionais 
passaram de uma despesa 
de R$ 75,5 milhões para R$ 
40,7 milhões, uma redução 

Nota: Na Demonstração do Resultado, as despesas com depreciação e amortização foram incluídas nas respectivas 
despesas com vendas e administrativas, e as despesas tributárias foram adicionadas às outras despesas (receitas) 
líquidas. Para maiores informações, consultar Nota Explicativa nº 27 das demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018.

Despesas Operacionais (R$ milhões)

Nota: A Capacidade total de produção é a máxima que se consegue extrair dos equipamentos, considerando as reduções provocadas pelas paradas 
de manutenção, tempo de setup, limpeza das linhas, restrições quanto à quantidade máxima de turnos admitidos em cada planta, etc.  

melhor gestão de estoques. 
Dessa forma, o nível de 
utilização da capacidade 
instalada caiu para 72,0% 
(79,4% em 2017).  

Fábrica de gorduras vegetais em 
Madureira, no Rio de Janeiro/RJ.

 Produção Própria        Origem externa
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de 46,1% no período 
comparativo de 2018 versus 
2017. Dentre os eventos 
registrados em 2018, 
destacam-se as seguintes 
variações:  

LUCRO LÍQUIDO
E EBITDA
O lucro líquido passou 
de R$ 844,3 milhões no 
exercício de 2017 para R$ 
723,5 milhões em 2018 
(representando 15,6% 
da receita líquida em 
2017 e 12,0% em 2018), 
registrando uma queda de 
14,3%. O Ebitda alcançou 
R$ 933,0 milhões em 2018 
(15,5% da receita líquida), 
apresentando redução de 
3,5% em relação a 2017. 

Provisões para riscos cíveis, 
trabalhistas e tributários, 
bem como honorários 
advocatícios de êxitos 
e perdas estimadas de 
créditos tributários, no 
montante de R$ 22,4 
milhões (R$ 50,7 milhões 
em 2017); 

Contribuição ao Fundo 
Estadual de Equilíbrio Fiscal 
(FEEF) no valor de R$ 15,5 
milhões (R$ 17,4 milhões 
em 2017); 

Em contraponto, houve 
reconhecimento de créditos 
extemporâneos de tributos, 
no montante de R$ 36,8 
milhões (R$ 17,3 milhões 
em 2017).  

RESULTADO 
FINANCEIRO
O resultado financeiro 
passou de uma receita de 
R$ 76,7 milhões em 2017 
para uma receita de R$ 
46,3 milhões em 2018. A 
variação foi influenciada 
principalmente pela redução 
dos rendimentos sobre as 
aplicações financeiras da 
Companhia, decorrente do 
resgate de aplicações para 
pagamento da aquisição 
da Piraquê e da redução 
na taxa do CDI, bem como 
aumento de juros sobre 
financiamentos, decorrente 
da parcela retida da 
aquisição da Piraquê e da 
captação de recursos no 
2T18.  

Além disso, em 2018, 
foram reconhecidas 
atualizações de créditos 
tributários, no montante 
de R$ 50,4 milhões, fruto 
principalmente de processos 
transitados em julgado 
de crédito de IPI sobre 
embalagem, relativos ao 
período de janeiro de 1993 
a dezembro de 1998, e PIS/
Cofins sobre importação, 
que somaram R$ 40,4 
milhões. 

Importante destacar que a 
Companhia utiliza contratos 
de swap para proteção de 
risco cambial existente nas 

transações de importação 
de insumos e ativo fixo. 
Essas operações são 
registradas pelo valor justo 
no resultado e consistem 
na troca do risco cambial 
mais taxa prefixada por 
percentual de CDI, com 
efeito positivo no ano. 

2018 2017 AH%

Receitas Financeiras   120,1   141,5 -15,1%

Despesas Financeiras   (63,6)   (54,4) 16,9%

Variações Cambiais   (46,6)   6,3 n/a

Perdas / Ganhos com swap   36,4   (16,7) n/a

TOTAL   46,3   76,7 -39,6%

Resultado Financeiro (R$ Milhões)

VALOR
ADICIONADO (GRI 201-1) 
Destaca-se no gráfico 
ao lado a distribuição 
da riqueza gerada pela 
Companhia em 2018:
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CAPITALIZAÇÃO, 
DÍVIDA E FLUXO
DE CAIXA
Ao final de 2018, observa-
se uma ampliação da 
alavancagem financeira, 
como resultante dos 
financiamentos de 
insumos (trigo e óleo), 
aumentando assim o nível 
de capitalização. 

No tocante ao caixa, 
em 2018, a Companhia 
registrou redução 
nas disponibilidades, 
encerrando o período com 
R$ 451,0 milhões (R$ 925,9 
em 2017). Essa redução foi 
em função, principalmente, 
de aplicações em atividades 
de investimentos, com 

2018 2017 VARIAÇÃO

Caixa   451,0   925,9 -51,3%

Aplicações Financeiras de Longo Prazo   13,1   12,3 6,5%

Endividamento Total   (1.248,8)   (341,6) n/a

   (-) Curto Prazo   (697,0)   (113,5) n/a

   (-) Longo Prazo   (551,8)   (228,1) n/a

Instrumentos Financeiros

a Receber (Pagar)
  21,2   -  n/a

   (=) Caixa Líquido (Dívida Líquida)   (763,5)   596,6 n/a

Patrimônio Líquido   5.561,8   4.992,0 11,4%

CAPITALIZAÇÃO   6.810,6   5.333,6 27,7%

Capitalização (em R$ milhões)

destaque para aquisição 
da Piraquê (R$ 1.306,4 
milhões), compensadas 
com as disponibilidades 

líquidas geradas pelas 
atividades operacionais ao 
longo do ano, no montante 
de R$ 779,9 milhões, e as 

decorrentes da atividade 
de financiamentos com 
terceiros, no valor de R$ 
401,8 milhões. 

Fábrica de massas, biscoitos, bolos, snacks
e bits de cereais em Maracanaú/CE.

PESSOAL
E ENCARGOS

IMPOSTOS, TAXAS
E CONTRIBUIÇÕES JUROS E ALUGUÉIS

JUROS SOBRE 
CAPITAL PRÓPRIO

INCENTIVOS 
FISCAIS LUCROS RETIDOS

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

36,4% 29,3% 8,3% 5,0% 12,1% 8,9%

13,2%33,6% 28,4% 4,6% 7,5% 12,7%

2018

2017

Desempenho 
Econômico-
Financeiro
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INVESTIMENTOS 
Os investimentos totalizaram 
R$ 301,1 milhões em 2018 
(R$ 329,5 milhões em 
2017), distribuídos entre 
expansão e manutenção. 
Dentre os itens que 
compuseram os gastos com 
investimentos em 2018, 
destacam-se: 

• (i) construção em curso da 
nova unidade moageira 
em Bento Gonçalves/RS; 

• (ii) modernização dos silos 
na unidade Cabedelo/PB;

• (iii) ampliação da 
capacidade de 
armazenagem do centro 
de distribuição da unidade 
Maracanaú/CE;

• (iv) automatização 
de encaixotamento e 
melhorias na capacidade 
de armazenagem na 
unidade Jaboatão dos 
Guararapes/PE;

• (v) implantação da linha 
de farinha doméstica e 
paletização automática 
das linhas de massas na 
unidade Eusébio/CE;

caixa e equivalentes de caixa (em milhões)

Caixa 
líquido 

Dez/2017

Disponibilidades 
líquidas geradas 
pelas atividades 

operacionais

Pagamento de 
imobilizado 
e licenças de 

software

Fluxo 
líquido de 

financiamentos 
- capital de 

terceiros

Distribuição de 
lucro (JCP)

Pagamento de 
participações 

societárias

Aquisição de 
participação 

societária

Aplicações em 
investimentos

Caixa e 
equivalentes

de caixa 
adquirido

Caixa líquido 
em Dez/2018

925,9

779,9 300,0
401,8 132,4

23,8 1.306,4

7,7 113,7 451,0

12,9% da Receita Líquida

• (vi) ampliação da 
capacidade dos silos do 
moinho no Paraná;

• (vii) implantação do 
sistema de folha de 
pagamento Automatic 
Data Processing (ADP) e 
do software Oracle Human 
Capital Management 
Cloud (HCM); 

• (viii) projeto de reuso de 
efluentes na unidade de 
Gorduras e Margarinas em 
Fortaleza/CE. 

2018 2017 % AV

Instalações   46,9   40,0 17,3%

Máquinas e Equipamentos   154,3   155,9 -1,0%

Obras Civis   68,1   84,2 -19,1%

Veículos   0,1   0,3 -66,7%

Computadores e Periféricos   2,7   10,8 -75,0%

Móveis e Utensílios   6,4   5,0 28,0%

Terrenos   2,0   10,4 -80,8%

Licença de Uso de Software   19,4   22,0 -11,8%

Outros   1,2   0,9 33,3%

TOTAL   301,1   329,5 -8,6%

Investimentos (R$ milhões) Investimentos 2018
R$ 301,1 milhões

MANUTENÇÃO

AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADE

52,9%47,1%

Nota: No total de investimentos, passamos a incluir licença de uso de 
softwares, marcas e patentes, sem considerar o valor de investimentos com 
aquisição de empresas. 

Além dos investimentos 
já mencionados, merece 
destaque a aquisição da 
Piraquê no valor de R$ 1,5 
bilhão. 

A Companhia mantém 
investimentos em 
sociedades controladas, 
cujas movimentações e 
detalhes estão relacionados 
na Nota Explicativa nº 9 das 
demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018. 

Performance no 
mercado de ações
A Companhia negocia 
suas ações na B3 (Brasil, 
Bolsa e Balcão), com o 
código MDIA3, listadas 
no segmento do Novo 
Mercado. Em 28 de 
dezembro de 2018, havia 
84.751.852 ações em 
circulação no mercado, 

Informações de mercado
representando 25,0% do 
capital total da Companhia, 
cotadas a R$ 42,80 cada, 
totalizando R$ 3.627,38 
milhões. A média de volume 
diário negociado em 2018 
foi de R$ 25,0 milhões. 

O gráfico a seguir 
demonstra o desempenho 
da ação MDIA3 em relação 

ao Ibovespa e ao IGC no 
ano de 2018.

A M. Dias Branco faz parte 
de importantes índices 
nacionais e internacionais 
do mercado de ações: 
IBrX-100, IGC (Índice de 
Governança Corporativa), 
ICON (Índice de Consumo), 
Índice de Ações com Tag 
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VOLUME MÉDIO 
DIÁRIO MDIA3
(R$ MILHÕES) RENTABILIDADE %

MDIA3 X IBOV X IGC – 02/01/2018 A 28/12/2018

VOLUME (EM MILHÕES MDIA3 IBOV IGC

Nota: IBOV é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3. É formado 
pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. IGC é um indicador do desempenho médio das cotações 
dos ativos de empresas listadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 de Governança Corporativa da B3. 

Controle acionário 
(GRI 102-5)

Em 28 de dezembro de 
2018, o capital social da 
M. Dias Branco totalizou 
R$ 2.258,6 milhões, 
inteiramente subscrito, 
integralizado e dividido 
em 339.000.000 ações 
ordinárias nominativas, 
escriturais e sem valor 
nominal. As ações da 
Companhia estão assim 
distribuídas:

Remuneração
dos acionistas
Na Reunião do Conselho 
de Administração realizada 
no dia 20 de dezembro 
de 2018, foi aprovado 
o crédito no valor de 
R$ 139,0 milhões aos 
acionistas, a título de juros 
sobre o capital próprio 
(“JSCP”), os quais foram 
imputados ao dividendo 
mínimo obrigatório relativo 
ao exercício social de 2018, 
nos termos do §3º do 
artigo 24 do Estatuto Social 

da Companhia. O valor 
de JSCP por ação é de R$ 
0,4100294985.  

O crédito foi efetuado 
no dia 31 de dezembro 
de 2018, com base 
nas posições acionárias 
existentes no fechamento 
do pregão da B3 do dia 27 
de dezembro de 2018, e o 
pagamento aos acionistas 
ocorrerá no dia 30 de abril 
de 2019. A partir de 28 
de dezembro de 2018, as 
ações são consideradas “ex-
juros sobre capital próprio”. 

Distribuição
das ações

ACIONISTA
CONTROLADOR - DIBRA

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
DIRETORES
FREE FLOAT

63,32%

11,68%

25,0%

Along Diferenciado (ITAG), 
Índice de Governança 
Corporativa Trade (IGCT), 
Índice de Governança 
Corporativa – Novo 
Mercado (IGC-NM), Índice 
MidLarge Cap (MLCX), 
Índice do Setor Industrial 
(INDX), Índice Brasil Amplo 
B3 (IBrA), o MSCI Brazil, 
FTSE4Good e ESG Rating.  

Desempenho 
Econômico-
Financeiro
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Demonstrações 
Financeiras

rolândia/PR

O paraná é um dos maiores 
produtores de trigo do brasil. 
nas terras férteis do norte do 

estado, em rolândia, encontra-se 
um dos nossos seis moinhos.

Pães produzidos na nossa padaria 
experimental que atesta a 

qualidade da farinha de trigo dos 
moinhos da Companhia.

8
As demonstrações financeiras completas foram divulgadas
no dia 11/03/2019. Para fazer o download, acesse o site 
de Relações com Investidores e clique na aba Central de 
Downloads. Em seguida, clique no arquivo “Demonstrações 
Financeiras 2018”.
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Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais).

ATIVO
CONTROLADORA CONSOLIDADO

2018 2017 2018 2017

Circulante

Caixa e equivalentes a caixa  350.896  925.252  451.000  925.922 

Contas a receber de clientes  946.653  806.319  1.043.026  806.395 

Estoques  711.716  640.282  765.620  640.305 

Tributos a recuperar  121.046  148.978  132.167  149.024 

Instrumentos financeiros derivativos  23.925 -  23.925 -

Outros créditos  20.411  23.162  25.735  23.452 

Despesas antecipadas  6.256  6.526  7.774  6.566 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  2.180.903  2.550.519  2.449.247  2.551.664 

não Circulante

Realizável a longo prazo

Aplicações financeiras  13.053  12.326  13.053  12.326 

Depósitos judiciais  129.704  125.655  243.032  125.660 

Tributos a recuperar  77.107  30.251  77.107  30.251 

Contas a receber de clientes  1.941  4.990  2.684  4.990 

Incentivos fiscais/outros créditos  4.840  8.640  7.846  8.637 

Ativo de indenizações - -  55.829 -

Investimentos  1.549.185  11.676  15.762  8.731 

Propriedades para investimento  22.344  22.715  22.344  22.715 

Imobilizado  2.600.385  2.466.970  3.190.488  2.467.961 

Intangível  870.708  856.830  1.730.074  856.830 

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE  5.269.267  3.540.053  5.358.219  3.538.101 

TOTAL DO ATIVO 7.450.170  6.090.572  7.807.466  6.089.765

PASSIVO
CONTROLADORA CONSOLIDADO

2018 2017 2018 2017

Circulante

Fornecedores  127.888  136.334  152.356  136.260 

Financiamentos e empréstimos com instituições financeiras  623.309  56.202  678.820  56.202 

Financiamento de impostos  3.060  2.099  3.060  2.099 

Financiamentos diretos  15.057  55.180  15.057  55.180 

Obrigações sociais e trabalhistas  137.845  137.946  166.102  138.152 

Obrigações fiscais  96.796  76.308  106.942  76.378 

Adiantamentos de clientes  6.928  6.848  8.163  6.848 

Instrumentos financeiros derivativos  2.658 -  2.658 -

Outras contas a pagar  44.733  48.913  46.820  47.863 

Dividendos  87.313  62.587 87.313  62.587 

Subvenções governamentais  13.539  7.643  13.539  7.643 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  1.159.126  590.060  1.280.830  589.212 

não Circulante

Financiamentos e empréstimos com instituições financeiras  160.085  222.048  323.419  222.048 

Financiamento de impostos  6.414  6.147  6.414  6.147 

Financiamentos diretos  222.034 - 222.034 -

Obrigações fiscais  968  968  968  968 

Imposto de renda e contribuição social diferidos  222.662  162.709  208.714  162.709 

Outras contas a pagar  14.751  4.602  14.907  4.643 

Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários  102.287  112.127  188.337  112.127 

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE  729.201  508.601 964.793  508.642 

Patrimônio líquido     

Capital social  2.258.633  1.765.278  2.258.633  1.765.278 

Reservas de capital  21.506  17.992  21.506  17.992 

Ajustes acumulados de conversão  117  99  117  99 

Reservas de lucros  3.229.897  3.138.755  3.229.897  3.138.755 

Dividendos adicionais  51.690  69.787 51.690  69.787 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS 
ACIONISTAS CONTROLADORES

 5.561.843  4.991.911  5.561.843  4.991.911 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  7.450.170  6.090.572  7.807.466  6.089.765

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações 
financeiras
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Demonstração dos Resultados Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação). Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTROLADORA CONSOLIDADO

2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida  5.597.140  5.415.422  6.025.054  5.415.422 

Custos dos produtos vendidos   (3.766.575)   (3.380.026)   (4.006.955)   (3.379.837)

Subvenções para investimentos estaduais  272.293  213.469  276.220  213.469 

Lucro bruto  2.102.858  2.248.865  2.294.319  2.249.054 

Receitas (despesas) operacionais

Despesas de vendas   (1.060.074)   (1.101.241)   (1.186.245)   (1.101.241)

Despesas administrativas   (237.326)   (203.453)   (269.460)   (203.789)

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas   (73.946)   (104.683)   (86.389)   (104.753)

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 
liquidas, equivalência patrimonial e impostos

 731.512  839.488  752.225  839.271 

Receitas financeiras   223.237   161.657   233.107   161.728 

Despesas financeiras   (171.669)   (85.000)   (186.846)   (85.002)

Receitas (despesas) financeiras líquidas  51.568  76.657  46.261  76.726 

Resultado da equivalência patrimonial   6.319   (704)   (1.418)   (520)

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  789.399  915.441  797.068  915.477 

Imposto de renda e contribuição social   (65.902)   (71.258)   (73.571)   (71.294)

Lucro líquido do exercício  723.497  844.183  723.497  844.183 

Resultado atribuível aos:

Acionistas controladores  723.497  844.183  723.497  844.183 

Lucro por ação ordinária - básico - R$ 2,13421 2,49022 2,13421 2,49022 

Lucro por ação ordinária - diluído - R$ 2,13302 2,48979 2,13302 2,48979

Quantidade média de ações  339.000.000  339.000.000  339.000.000  339.000.000 

CONTROLADORA CONSOLIDADO

2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício  723.497  844.183  723.497  844.183 

Diferenças cambiais de conversão de controladas no exterior   18 1   18 1

TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES  723.515  844.184  723.515  844.184 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações 
financeiras
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Demonstrações das mutações do patrimônio 
líquido - Controladora e consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital
social

RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS

Opções 
 outorgadas

Reserva
especial

Reserva de
incentivos

fiscais

Reserva
legal

Reserva para plano de 
investimento

Ajustes 
acumulados 

de conversão

Lucros
acumulados

Dividendos 
adicionais

Total do patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016  1.705.452   -   16.529   956.968   222.301   1.365.129   98   -   67.129  4.333.606 
Aumento de capital   59.826 -   -   (59.826)   -   -  -   -   -   - 

Lucro líquido do exercício  - -  -  -  -   -  -   844.183   -   844.183 

Outros resultados abrangentes a serem 
reclassificados para o resultado do exercício em 
períodos subsequentes

Diferenças cambiais de conversão de 
operações no exterior

  - -   -   -   -   - 1   -   -   1 

Total dos resultados abrangentes   -   -   -   -   -   - 1   844.183   -   844.184 
Transações com acionistas, registrados 
diretamente no patrimônio líquido
Distribuições para os acionistas

Aprovação dos dividendos adicionais - - - - - - - -   (67.129)   (67.129)

Ações outorgadas reconhecidas -  1.463 - - - - - - -   1.463 

Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - -   (120.213)   -   (120.213)

Dividendos adicionais - - - - - - -   (69.787)   69.787   - 

Outras distribuições do lucro:   - 

Reserva legal  - -  -    -  42.209   -  -   (42.209)   -   - 

Reserva de incentivos fiscais - IRPJ  - -  -  107.653 -   -  -   (107.653)   -   - 

Reserva de incentivos fiscais - ICMS  - -  -  213.469 -   -  -   (213.469)   -   - 

Reserva estatutária  - -  -   -   -   290.852  -   (290.852)   -   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.765.278   1.463   16.529   1.218.264   264.510   1.655.981   99   -   69.787   4.991.911 
Aumento de capital   493.355 -   -   (493.355)   -   -  -   -   -   - 

Lucro líquido do exercício   - -  -  -  -   -  -   723.497   -   723.497

Outros resultados abrangentes a serem 
reclassificados para o resultado do exercício em 
períodos subsequentes

Diferenças cambiais de conversão de 
operações no exterior

  - -   -   -   -   -   18   -   -   18 

Total dos resultados abrangentes   -   -   -   -   -   -   18   723.497   -   723.515
Transações com acionistas, registrados 
diretamente no patrimônio líquido
Distribuições para os acionistas

Aprovação dos dividendos adicionais - - - - - - -   -   (69.787)   (69.787)

Ações outorgadas reconhecidas  3.514 - - - - - - -   3.514 

Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - -   (87.310)   -   (87.310)

Dividendos adicionais - - - - - - -   (51.690)   51.690   - 

Outras distribuições do lucro:

Reserva legal  - -  -    -  36.175   -  -   (36.175)   -   - 

Reserva de incentivos fiscais - IRPJ  - -  -  61.863 -   -  -   (61.863)   -   - 

Reserva de incentivos fiscais - ICMS  - -  -  276.220 -   -  -   (276.220)   -   - 

Reserva estatutária  - -  -   -  -   210.239  -   (210.239)   -   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  2.258.633   4.977   16.529   1.062.992   300.685   1.866.220  117   -   51.690 5.561.843 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais).

Demonstrações 
financeiras
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Demonstração do Valor AdicionadoDemonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais). Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais).

CONTROLADORA CONSOLIDADO

2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social   789.399   915.441   797.068   915.477 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades 
operacionais:

Depreciação e amortização   145.122   127.574   182.313   127.574 

Custo na venda de ativos permanentes   1.084   309   1.807   309 

Equivalência patrimonial   (6.319)   704   1.418   520 

Atualização dos financiamentos e aplicações financeiras, variações cambiais ativas 
e passivas

  84.623   15.359   97.007   15.359 

Créditos tributários de IPI s/ embalagem e INSS s/ aviso prévio indenizado   (47.376)   -   (47.376)   - 
Atualização de depósitos judiciais   (4.936)   (27.925)   (7.478)   (27.925)

Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários   37.220   32.660   34.835   32.660 

Perdas estimadas por redução ao valor recuperável de tributos   -   27.799   -   27.799 

Ações outorgadas reconhecidas   3.514   1.463   3.514   1.463 

Provisão / perda do valor recuperável de clientes   17.686   16.556   17.393   16.556 

Perda do valor recuperável dos estoques   (765)   3.652   (765)   3.652 

Variações nos ativos e passivos

(Aumento) em contas a receber de clientes   (154.971)   (102.501)   (166.663)   (102.577)

(Aumento) nos estoques   (67.832)   (49.610)   (70.892)   (49.222)

Redução nas aplicações financeiras   -   204   -   204 

Redução nos impostos a recuperar   48.246   45.076   59.956   45.109 

(Aumento) em outros créditos   (23.483)   (35.258)   (78.302)   (35.256)

(Redução) em fornecedores   (8.446)   (6.091)   (11.746)   (6.074)

Aumento nos impostos e contribuições   43.950   28.612   30.548   28.577 

Aumento nas subvenções governamentais   5.896   2.929   5.897   2.929 

(Redução) em contas a pagar e provisões   (38.457)   (34.437)   (4.110)   (34.369)

Juros e variações cambiais pagos   (9.405)   (23.417)   (17.394)   (23.417)

Imposto de renda e contribuição social pagos   (52.944)   (68.488)   (52.954)   (68.546)

Liberação de incentivos para reinvestimentos   5.764   -   5.764   - 

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais  767.570  870.611  779.840  870.802 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado e intangível   (294.869)   (319.671)   (300.025)   (320.006)

Amortização de dívida da aquisição de empresas   (23.775)   (11.473)   (23.775)   (11.473)

Aquisição de participação societária   (1.306.364)   (9.111)   (1.306.364)   (9.111)

Aplicação financeira a longo prazo   -   (1.050)   -   (1.050)

Aplicações em investimentos   (7.700)   -   (7.700)   - 

Caixa e equivalentes de caixa adquirido   -   -   113.670   - 

Disponibilidades líquidas (aplicadas) nas atividades de investimentos   (1.632.708)   (341.305)   (1.524.194)   (341.640)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Juros sobre capital próprio pagos   (132.370)   (176.279)   (132.370)   (176.279)

Financiamentos tomados   779.984   47.510   779.984   47.510 

Pagamentos de financiamentos   (356.832)   (334.575)   (378.182)   (334.575)

Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de 
financiamentos  290.782   (463.344)  269.432  (463.344) 

Demonstrações do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa   (574.356)   65.962   (474.922) 65.818

No início do exercício   925.252 859.290   925.922   860.104 

No fim do exercício   350.896 925.252   451.000 925.922

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa   (574.356)   65.962   (474.922) 65.818

CONTROLADORA CONSOLIDADO

2018 2017 2018 2017

Receitas

Vendas de mercadorias, produtos e serviços   6.405.031   6.178.260   6.926.005   6.178.260 

Outras receitas   66.731   36.789   66.731   36.789 

Receitas relativas à construção de ativos próprios   65.859   84.253   65.859   84.253 

Provisão para perda do valor recuperável de clientes   (17.686)   (16.556)   (17.393)   (16.556)

 6.519.935  6.282.746  7.041.202  6.282.746 

Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS, PIS e COFINS)

Custos dos produtos e das mercadorias vendidos e dos serviços prestados   (2.497.306)   (2.215.965)   (2.615.081)   (2.215.776)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   (1.551.319)   (1.532.979)   (1.672.226)   (1.533.175)

Materiais relativos à construção de ativos próprios   (21.035)   (39.621)   (21.035)   (39.621)

  (4.069.660)   (3.788.565)   (4.308.342)   (3.788.572)

Valor adicionado bruto  2.450.275  2.494.181  2.732.860  2.494.174 

Retenções

Depreciação e amortização   (145.122)   (127.574)   (182.313)   (127.574)

Valor adicionado líquido produzido  2.305.153  2.366.607  2.550.547  2.366.600 

Valor adicionado recebido em transferência

Resultado de equivalência patrimonial   6.319   (704)   (1.418)   (520)

Receitas financeiras   223.237   161.657   233.107   161.728 

Valor adicionado total a distribuir  2.534.709  2.527.560  2.782.236  2.527.808 

Distribuição do valor adicionado

Pessoal e encargos   899.119   848.158   1.012.288   848.281 

Remuneração direta   582.222   554.023   659.659   554.124 

Benefícios   266.868   244.571   295.007   244.591 

FGTS   50.029   49.564   57.622   49.566 

Impostos, taxas e contribuições 706.924 717.288 814.234 717.407 

Federais   426.175   418.317   495.183   418.431 

Estaduais   272.779   292.009   310.377   292.009 

Municipais   7.970   6.962   8.674   6.967 

Remuneração de capitais de terceiros 205.169 117.931 232.217 117.937 

Juros   171.669   85.000   186.846   85.002 

Aluguéis   33.500   32.931   45.371   32.935 
Remuneração de capitais próprios 723.497 844.183 723.497 844.183 

Dividendos e juros sobre capital próprio   139.000   190.000   139.000   190.000 

Incentivos fiscais   334.157   321.122   338.084   321.122 

Lucros retidos   250.340   333.061   246.413   333.061 

 2.534.709  2.527.560  2.782.236  2.527.808 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações 
financeiras
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Bento Gonçalves/RS

Imigrantes italianos se 
apaixonaram pelo Brasil e 

fizeram da região sul sua nova 
casa. Essa também é a origem de 
muitos que fazem os alimentos 
da Isabela, a marca mais amada 

das famílias gaúchas.

Equipe Comercial da região Sul 
e Sudeste celebrando resultados 

durante evento da área.9
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Carta de Asseguração (102-56)

Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes relacionado com informações sobre 
sustentabilidade constantes no Relatório Anual Integrado 2018 

Ao Conselho de Administração e Acionistas
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
Eusébio- CE

Introdução

1. Fomos contratados pela M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimento (“M. Dias Branco” ou “Companhia”), 
para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação dos indicadores de sustentabilidade 
mencionados no parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, constantes no Relatório Anual Integrado 2018 da 
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimento, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 

Responsabilidades da administração da Companhia

2. A administração da M. Dias Branco é responsável pela elaboração e adequada apresentação dos indicadores de 
sustentabilidade mencionados no parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, constantes no Relatório Anual 
Integrado 2018, de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-Standards), e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração desses indicadores livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
 
Responsabilidade dos auditores independentes 

3. Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre os indicadores de sustentabilidade mencionados no parágrafo 
7 deste relatório de asseguração, constantes no Relatório Anual Integrado 2018, com base no trabalho de asseguração 
limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01 – “Emissão de Relatório de Asseguração Relacionado 
com Sustentabilidade e Responsabilidade Social”, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com base 
na NBC TO 3000 – “Trabalhos de Asseguração Diferentes de Auditoria e Revisão”, também emitida pelo CFC, que é 
equivalente à norma internacional ISAE 3000 – “Assurance engagements other than audits or reviews of historical 
financial information”, emitida pelo IAASB -  International Auditing and Assurance Standards Board. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas, de independência e demais responsabilidades dessas normas, inclusive, 
quanto a aplicação da Norma Brasileira de Controle de Qualidade (NBC PA 01) e, portanto, a manutenção de sistema 
de controle de qualidade abrangente, incluindo políticas documentadas e procedimentos sobre o cumprimento de 
requerimentos éticos, normas profissionais e requerimentos jurídicos e regulatórios aplicáveis.

Adicionalmente, as referidas normas requerem que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de se obter 
segurança limitada de que os indicadores de sustentabilidade mencionados no parágrafo 7 deste relatório de asseguração 
limitada, constantes no Relatório Anual Integrado 2018, tomados em conjunto, estão livres de distorções relevantes. 

4. Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 e a ISAE 3000 consiste, principalmente, 
em indagações à administração e a outros profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das 
informações, assim como na aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que possibilite concluir na 
forma de asseguração limitada sobre os indicadores tomados em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, 
também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que 
o leve a acreditar que as informações, tomados em conjunto, podem apresentar distorções relevantes. 

5. Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação 
dos indicadores de sustentabilidade mencionados no parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, constantes 
no Relatório Anual Integrado 2018, de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas em que 
distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam: 

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os 
sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração dos indicadores de sustentabilidade 
mencionados no parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, constantes no Relatório Anual Integrado 2018 da 
M. Dias Branco; 

(b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores mediante 
entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações; e

(c) aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações 
qualitativas e sua correlação com os indicadores de sustentabilidade constantes no Relatório Anual Integrado 2018.

6. Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, na aplicação de procedimentos quanto à aderência às 
diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-Standards) aplicáveis na compilação dos indicadores de sustentabilidade 
mencionados no parágrafo abaixo, constantes no Relatório Anual Integrado 2018. 

7.  Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão 
na forma limitada sobre os indicadores de sustentabilidade compilados e apresentados pela administração da M. Dias 
Branco abaixo relacionados:

102-8   Informações sobre colaboradores e outros trabalhadores
301-1  Materiais usados por peso ou volume
302-3 Intensidade energética
303-1 Retirada de água por fonte
306-1 Lançamento de efluentes por qualidade e destino
306-2  Resíduos por tipos e métodos de disposição
403-2 Taxas de frequência e gravidades, absenteísmo e fatalidades.
404-1 Média de horas de treinamento por ano por colaborador
413-1 Operações de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e programas de desenvolvimento
G4- FP7  Percentual do volume total de vendas de produtos de consumo, por categoria de produto, que contêm maior 
quantidade de ingredientes nutritivos, como fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos e aditivos alimentares funcionais.

Alcance e limitações 

8. Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos 
do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre 
os indicadores de sustentabilidade mencionados no parágrafo acima, constantes no Relatório Anual Integrado 2018. 
Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança razoável de que tomamos conhecimento de todos os assuntos 
que seriam identificados em um trabalho de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso 
tivéssemos executado um trabalho com o objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos 
e eventuais distorções que podem existir nos indicadores de sustentabilidade informados no parágrafo 7 deste relatório 
de asseguração limitada, constantes no Relatório Anual Integrado 2018. Dessa forma, não expressamos uma opinião 
sobre essas informações. 

9. Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e 
a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de 
materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitas a pressupostos individuais e a julgamentos. Além disso, não 
realizamos nenhum trabalho em dados informados para os exercícios anteriores, nem em relação a projeções futuras e 
metas.

Conclusão 

10. Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve 
a acreditar que os indicadores de sustentabilidade mencionados no parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, 
constantes no Relatório Anual Integrado 2018 da M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimento, relativo ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não foram compilados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 
diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-Standards).

Recife, 11 de março de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 

Vinícius Ferreira Britto Rêgo
Contador CRC 1BA024501/O-9
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Índice GRI (102-55)

CARTA DE
ASSEGURAÇÃO

e índice GRI

ASPECTOS GERAIS PÁGINA, DESCRIÇÃO, OU LINK VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

GRI 102: 
Aspectos Gerais 
2016

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

102-14 - Mensagem do presidente. Página 8.

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 - Nome da organização. M. Dias Branco S.A. Indústria e 
Comércio de Alimentos.

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços. Página 17.  

102-3 - Localização da sede da organização. Eusébio/CE, Brasil.  

102-4 - Localização das operações. Páginas 20 e 21.  

102-5 - Propriedade e forma legal da organização.
A M. Dias Branco é uma empresa com 
capital aberto na Bolsa de Valores de São 
Paulo (B3). Página 110.

 

102-6 - Mercados de atuação. Página 40.  

102-7 - Escala da organização. Páginas 20, 21, 40, 60 e 98.  

102-8 - Informações sobre colaboradores e outros 
trabalhadores.

Tivemos uma variação significativa no 
número de colaboradores em função da 
aquisição da empresa Piraquê.

Sim 

102-9 - Cadeia de suprimentos. Página 34. Sim

102-10 - Mudanças significativas na organização e na cadeia de 
valor.

No período de relato a principal 
mudança foi a aquisição da empresa 
Piraquê, cujos resultados econômico-
financeiros e operacionais são 
reportados neste relatório. Não houve 
mudanças significativas em relação a 
participação acionária ou na cadeia de 
fornecedores da organização.

 

102-11 - Princípio da precaução.
O princípio da precaução é adotado por 
meio do sistema de gerenciamento de 
riscos.

 

102-12 - Iniciativas externas.

A Companhia não subscreve cartas, 
princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social.

 

102-13 - Associações.

A Companhia faz parte do Conselho 
Consultivo da ABIA – Associação 
Brasileira de Indústria de Alimentação, 
do Conselho Gestor da ABIMAPI – 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães& 
Bolos Industrializados.

 

   ÉTICA E INTEGRIDADE
 

102-16 - Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento. Páginas 16 e 49.

102-17 - Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética. Página 49.

GOVERNANÇA

102-18 - Estrutura de governança. Páginas 46 a 49.

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

102-40 - Grupos de stakeholders. Página 55.

102-41 - Acordos coletivos. Página 51.

102-42 - Identificação e seleção de stakeholders Página 55.

ASPECTOS GERAIS PÁGINA, DESCRIÇÃO, OU LINK VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

GRI 102: 
Aspectos Gerais 
2016    102-43 - Abordagem para engajamento de stakeholders Páginas 42, 50, 55, 56, 77, 78, 79 e 93.

 

102-44 - Principais tópicos e preocupações levantados Página 55.

PRÁTICAS DE RELATO

102-45 - Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas. Página 6.

102-46 - Definição do conteúdo e fronteiras do relatório. Páginas 6, 52 a 54.

102-47 - Temas materiais. Páginas 52 a 54 e 70 a 75.

102-48 - Reafirmações de informações. Não houve.

102-49 - Mudanças no relato. Não houve alterações significativas.

102-50 - Período de relato. Página 6.

102-51 - Data do último relatório. O Relatório Anual 2017 foi publicado 
em março de 2018.

102-52 - Ciclo de relato. Página 6.

102-53 - Contato para informações sobre o relatório. Página 6

102-54 - Tipo de relatório GRI. Página 6.

102-55 - Índice GRI. Páginas 124 a 128.

102-56 - Asseguração externa. Páginas 120 e 121.

TEMAS MATERIAIS PÁGINA (OU LINK) VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

GRI 416 – Saúde 
e Segurança do 
Consumidor

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Página 42  

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 51

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 42.

416-2 - Incidentes de não conformidade com regulamentos e/
ou códigos voluntários relacionados a impactos dos produtos na 
saúde e segurança do consumidor.

Páginas 42.

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 78 e 79.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 78 e 79.

GRI 417 – 
Marketing e 
Rotulagem

417-2 - Incidentes de não conformidade com regulamentos e/ou 
códigos voluntários relacionados a rotulagem. Páginas 42.

417-3 - Incidentes de não conformidade com regulamentos e/
ou códigos voluntários relacionados a campanhas de marketing e 
comunicação.

Páginas 42.

 CULTURA, GENTE E GESTÃO

GRI 401-Emprego

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Página 60.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 60  69.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 60  69.

401-1 - Contratações e demissões. Página 60.

401-2 - Benefícios concedidos aos colaboradores. Página 63.

 
GRI 403: 2016 
- Segurança 
e Saúde 
Ocupacional

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 67, 68 e 69.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 67, 68 e 69.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 67 e 68.

403-2 - Taxas de frequência e gravidades, absenteísmo e fatalidades. Páginas 64 e 67. Sim

403-3 - Colaboradores com alta incidência ou alto risco de 
doenças relacionadas a suas ocupações. Página 68.
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TEMAS MATERIAIS PÁGINA (OU LINK) VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

 
GRI 404 - 
Treinamento e 
Educação

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 61 e 62.  

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 61 e 62.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 61 e 62.

404-1 - Média de horas de treinamento por ano por colaborador. Página 61. Sim

404-3 - Análise de desempenho e desenvolvimento de carreira. Página 62.

 EMBALAGENS

GRI 301-1 - 
Materiais

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Página 76.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18 e 76.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Página 76.

301-1 - Materiais usados por peso ou volume. Página 76. Sim

301-2 - Materiais reciclados utilizados. Página 76.

   FORNECEDORES

GRI 301-1 - 
Materiais

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Página 77.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Página 77.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Página 77.

303-1 - Materiais usados por peso ou volume. Páginas 76 e 77. Sim

  NUTRIÇÃO E SAUDABILIDADE

GRI-G4
Abordagem de gestão. Páginas 78 e 79.

FP7 - Adição de nutrientes. Páginas 78 e 79. Sim

     MEIO AMBIENTE

GRI 307 – 
Compliance 
Ambiental

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 77.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 51 e 77.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 77.

307-1 - Não conformidades com leis e normas ambientais. Páginas 80 e 89.

GRI 304 - 
Biodiversidade 304-3 - Habitas Protegidos ou restaurados. Página 93.

RESÍDUOS

GRI 306 - 
Efluentes e 
Resíduos

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 81 e 82.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 51, 81 e 82.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 81 e 82.

306-2 - Resíduos por tipos e métodos e disposição. Página 82. Sim

ÁGUA E EFLUENTES

GRI 303: 2016 - 
Água

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 83 a 85.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 51, 83 a 85.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 83 a 86.

303-1 - Retirada de água por fonte. Páginas 83 e 84. Sim

303-3 - Água reciclada e reutilizada. Página 84.

TEMAS MATERIAIS PÁGINA (OU LINK) VERIFICAÇÃO 
EXTERNA

GRI 306 - 
Efluentes e 
Resíduos 

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 83 e 86.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 51, 85 e 86.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 85 e 86.

306-1 - Lançamento de efluentes por qualidade e destino. Páginas 85 e 86. Sim

306-3 - Vazamentos significativos. Página 80.

ENERGIA E EMISSÕES

GRI 302 - Energia

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 88 e 89.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 51, 88 e 89.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 88 e 89.

302-1 - Consumo de energia dentro da organização. Página 88.

302-3 - Intensidade energética. Página 88. Sim

GRI 305 - 
Emissões

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 88 e 89.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 18, 51, 88 e 89.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 88 e 89.

305-1 - Emissões diretas GEE (escopo 1). Página 89.

305-2 - Emissões diretas GEE (escopo 2). Página 89.

305-7 - Emissões de NOx, SOx e outras emissões significativas. Página 89.

305-4 - Intensidade das emissões de GEE. Página 88.

      COMUNIDADES E INVESTIMENTO SOCIAL

GRI 413 - 
Comunidades 
Locais

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 90 a 95.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 90 a 95.

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão. Páginas 90 a 95.

413-1 - Operações com engajamento de comunidades locais. Páginas 90 a 95. Sim

413-2 - Operações com impactos ambientais negativos em comunidades locais. Página 89.

  ECONÔMICO

GRI 201 – 
Performance 
Econômica

103-1 - Explicação sobre tema material e suas fronteiras. Páginas 98 a 107.

103-2 - Abordagem de gestão e seus componentes. Páginas 98 a 107.

201-1 - Valor econômico direto gerado e distribuído. Página 105.

201-4 - Assistência financeira recebida de governos. Página 103.

CARTA DE
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 EDIÇÃO

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos S.A.

 COORDENAÇÃO GERAL

Diretoria de Desenvolvimento Organizacional,

Gerência Corporativa de Sustentabilidade e Gerência de Comunicação.

 CONTEÚDO

Todas as áreas internas cujas iniciativas foram reportadas neste relatório.

Origami Consultoria em Gestão de Negócios Sustentáveis Ltda.

 PROJETO GRÁFICO

Advance Comunicação

 FOTOS

Star Mania

Falcão Estúdio

Arquivos Internos

Frames de Vídeo Institucional

iStock

 /mdiasbrancooficial

  @empresamdiasbranco

 M. Dias Branco

www.mdiasbranco.com.br

 M. DIAS BRANCO

Rodovia BR 116, Km 18, sem número

Eusébio/CE



Na mesa e no coração
         dos brasileiros. 
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